
Kompaktní crossover Toyota C-HR kvůli 
označení písmeny snadno zaměníte s hon-
dou. My si ho ale po týdenním testování 
s žádným jiným vozem nespleteme.
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hrana na víku kufru. Jenže to je teprve 

začátek. Odvážná skrumáž prolisů, kři-

vek, zlomů nebo boulí okořeněná vy-

stouplými lemy blatníků a zadními světly 

má pevně daná pravidla a vytváří hodně 

divoký, ale harmonický celek. Když před 

námi stojí, máme pocit, že z něj každou 

chvíli musí vystoupit Darth Vader ze Star 

Wars ve své černé helmě. 

Hypnotizováni ale nejsme jen my. 

Když nehlučně pouze na elektromotor 

popojíždíme mezi zaparkovanými auty 

u nákupního centra, ani nestačíme počí-

tat přihlížející osoby, kterým spadla če-

list. Děti na nás ukazují prsty a myslí si, 

že na planetě Zemi přistáli ufoni.   

Za řídicím pultem
Výlet do jiných dimenzí pokračuje 

i uvnitř vozu, i když tady nezašli desig-

néři Toyoty tak daleko jako v exteriéru. 

Vždyť klasický přístrojový štít s analo-

gickým kruhovým rychloměrem a uka-

zatelem funkce hybridního systému 

nebo páka voliče převodovky jsou úplně 

normální. Tvary uvnitř výrazně oživuje 

modrá lišta linoucí se přes palubní desku 

od jedněch dveří ke druhým – tyto stylové 

dekory, prémiové podsvícení nebo barev-

ně sladěné potahy sedadel, kůží potažené 

vrchní části palubní desky a loketní opěr-

ky dostanete od výbavy Dynamic. 

Stylistický bonbonek představují orna-

menty v přední části stropního obložení 

nebo plasticky ztvárněné výplně dveří.

TEST
V ČR

Americká kosmická agentura NASA 

sice plánuje cesty na nejbližší pla-

netu naší sluneční soustavy Mars 

v horizontu deseti až dvaceti let, ale 

s Toyotou se na něj můžete vydat již dnes. 

Tedy alespoň obrazně. Nový příspěvek 

automobilky do dynamicky se rozvíjejí-

cího segmentu kompaktních SUV totiž 

působí až mimozemsky. Crossover C-HR 

si lehce spletete s kosmickým plavidlem, 

které vás přenese do daleké budoucnosti 

a ukáže možnosti současné techniky. 

DOJEM
Sci-fi  na kolech

Ještě nedávno jsme lamentovali nad 

nudností všech modelů Toyoty. Naštěstí 

její designéři své řemeslo nezapomněli 

a postupně jednoho z největších pro-

ducentů automobilů na světě dostávají 

z průměrné šedi. Připomeňme si extra-

vagantní vodíkový model Mirai nebo 

poslední generaci průkopníka hybridní-

ho pohonu Prius. V nastoleném trendu 

pokračuje i C-HR, které se od divokého 

konceptu z podzimu 2014 liší jen mini-

málně. Silueta karoserie spíše připomíná 

zvýšené kupé s mohutnou přídí. Malič-

ká zadní okna a kliky dveří schované 

do sloupku totiž navozují pocit, že toyota 

vzadu žádné dveře nemá. K tomu přispí-

vá i černě lakovaná střecha, na niž nava-

zuje velký zadní spoiler nebo výrazná 

Všichni na MarsVšichni na Mars
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Stylově vytříbenou palubní desku rozděluje modrá lišta zasahující hluboko do dveří. 
I přes futuristický vzhled uvnitř nacházíme tradiční analogické přístroje. Aktuální funkce 
hybridního systému se zobrazuje na středové obrazovce, stejně jako příplatková navigace.

TEST  Toyota C-HR 1.8 Hybrid



Cesty do vesmíru stojí horentní částky. Toyota C-HR, 
připomínající mezigalaktické plavidlo, sice není z levné 
planety, ale pokud si při jízdě chcete připadat jako 
na orbitální stanici, určitě její pořízení přijde levněji. 
Základní verze Live se zážehovým čtyřválcem 1.2 
Turbo/85 kW včetně bohaté výbavy stojí rozumných 
489 900 Kč. Hybridní pohonnou jednotku ale dosta-
nete až od modelu Active za 629 900 Kč, což by se 
mohlo zdát docela dost, protože některé konkurenční 
kompaktní SUV nebo crossovery s tradičním pohon-
ným ústrojím umějí být výrazně levnější. Jenže my si 
myslíme, že jde stále o akceptovatelnou částku. Náš 
názor totiž potvrzuje pohled na sáhodlouhý seznam 
standardních prvků, zahrnující například vyhřívaná 
sedadla, parkovací kameru, dvouzónovou klimatizaci 
nebo kompletní bezpečnostní výbavu Toyota Safety 
Sense. A Toyota pro rychlé zájemce připravila příjemný 
bonus. U aut objednaných do 15. prosince dostanete 
i navigaci a zimní pláště zdarma.

Levně do kosmu
Pořizovací náklady

Kia Niro 1.6 GDI 
HEV/104 kW

Toyota C-HR 
1.8 Hybrid/90 kW

Základní cena 599 980 Kč (Comfort) 629 900 Kč (Active)

Cena verze Světa motorů 599 980 Kč (Comfort) 629 900 Kč (Active)

Výbava verze Světa motorů

Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth 
handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně 

stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, 
manuální klimatizace, elektrické ovládání předních 

oken a vnějších zrcátek, palubní počítač.

V Ý B AV A  N A D  R Á M E C  V E R Z E  S V Ě T A  M O T O R Ů
Adaptivní tempomat 30 000 Kč ✔

Asistent pro rozjezd do kopce ✔ ✔

Samočinná dvouzónová klimatizace ✔ ✔

Světelný/dešťový senzor ✘/✘ ✔/✔

Elektrické ovládání zadních oken ✔ ✔

Bezklíčové startování tlačítkem ✘ ✔

Kola z lehkých slitin S (16 palců) S (17 palců)

Metalíza 14 900 Kč 15 000 Kč

Navigace ✘ 17 000 Kč

Parkovací čidla vzadu ✔ kamera

Přední mlhová světla ✔ ✔

Systém pro udržení v jízdním pruhu ✔ ✔

Vyhřívaná přední sedadla ✘ ✔

Porovnání cen 599 980 Kč (100 %) 629 900 Kč (o 5 % horší)

Známka1) 1,00 1,00
1) Známka za cenu, výbavu, záruky a servisní náklady

Náhradní díly

Toyota C-HR 1.8 Hybrid/90 kW

Světlomet/zadní sdružená svítilna (Kč) 7800/5525 + 4330

Přední/zadní nárazníky (Kč) 7370/6850

Přední blatník (Kč) 5050

Čelní sklo (Kč) 9600

Brzdové destičky + výměna (Kč) 3240 + 580

Baterie (Kč) 15 700

Cena práce v servisu (Kč/hod.) 960

Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km (Kč) 39 889

Záruky: celý vůz/hybridní soustava/lak/neprorez. karoserie: 3 roky nebo 100 000 km/5 let nebo 

100 000 km/3/12. Orientační ceny, skutečná částka se může v jednotlivých autorizovaných servisech lišit

Etalon
CENA A VÝBAVA

Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii 
a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme 
podle odstupu od lídra, prvních 5 % ztráty považujeme 
za minimální, každých dalších 10 % ztráty znamená 
půl známky odstup. Příklad: Nejlevnějším hybridním 
crossoverem s pohonem předních kol a požadovanou 
výbavou je Kia Niro HEV/104 kW za 599 980 Kč. Dostává 
tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 629 979 Kč. 
Za cenu od 629 980 Kč do 689 977 Kč udělíme známku 
1,50 a tak dále. Podobně postupujeme i při subjektivním 
hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup 
od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud 
chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, 
nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena 
a výbava není součástí celkového hodnocení. Jedná se 
o samostatnou disciplínu.

Jak známkujeme

Také se nám líbí minimum tlačítek a vel-

ká obrazovka multimediálního systému 

– v našem případě i s navigací – usazená 

co nejvíce nahoře. Toto řešení přibližuje 

obrazovku blízko zornému poli řidiče, má 

však i nedostatky. Zejména v dotykovém 

ovládání. Pro úpravu měřítka mapy se 

musíte nejprve trefi t na ikonku s lupou, 

která je na pravé straně displeje – tedy co 

nejdále od řidiče –, a potom tahem vybrat 

zobrazení. Zkoušet to za jízdy je nebez-

pečné a rozhodně nejsme ochotni tako-

vou daň za líbivý design zaplatit.   

PROSTOR 
A POHODLÍ
Něco za něco

Svébytný a odvážný design však 

s sebou přináší i některé komplikace. 

Skloubit originalitu a praktičnost je totiž 

někdy téměř nemožné. Musíme poukázat 

na krkolomné nastupování do zadní čás-

ti. Budete muset otevírat i větším dětem, 

protože na kliku nedosáhnou. Dospělé 

cestující zase budou omezovat malé dve-

ře, do nichž výrazně zasahují podběhy 

kol, a zejména nízká linie střechy. Takže 

i fi gurant s výškou 174 cm musel sehnout 

hlavu, aby se do ní nepraštil. Nedoporu-

čujeme vzadu cestovat lidem s panickou 

hrůzou z uzavřených prostorů. Mohutný 

zadní sloupek totiž nechává jen drobný 

průzor na pozorování okolí, navíc zhor-

šuje výhled řidiče za vozidlo – ještě že 

máme standardně zadní parkovací kame-

ru. Pokud už se dostanete dovnitř, je vše 

z pohledu prostornosti v pořádku. Kabina 

je sice proti konkurenčním SUV s délkou 

kolem 4,35 m lehce menší, ale my se ani 

S É R I O V Á  V Ý B AV A
Live

7 airbagů včetně kolenního řidiče • Kontrola trakce při rozjezdu (TRC) • Předkolizní systém 
s rozpoznáváním chodců (PSC + PD) • Hlídání jízdních pruhů (LDA + SC) • Adaptivní přepínání 

dálkových světel (AHB) • Adaptivní tempomat (ACC) • Asistent rozjezdu do kopce (HAC) • 
Denní svícení LED • Senzor šera • Přední sportovní sedadla, řidičovo výškově stavitelné • 
Blinkry v zrcátkách • El. ovládání předních a zadních oken • Elektrická a vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka • Multifunkční volant • Palubní počítač • Manuální klimatizace • 17palcová 
plechová kola • Audiosystém s CD, MP3, WMA, Bluetooth a 4 reproduktory

Active (navíc proti Live)

Toyota Touch 2 s 8palcovou dotykovou obrazovkou • Litá 17palcová kola • Dvouzónová aut. 
klimatizace • Kožený volant a řadicí páka • Zadní parkovací kamera • Startování tlačítkem 
(hybrid) • Vyhřívání předních sedadel • Rozpoznávání dopravních značek (RSA) • Mlhová 

světla • Automatické stěrače • Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Dynamic (navíc proti Active)

Stylové dekory v kabině • Prémiové osvětlení interiéru • Čalounění sedadel v černé 
a tmavě modré barvě • Fialová loketní opěrka • Střecha Black Star • Chromované vnější 

lišty • Zatmavená zadní okna • 18palcová litá kola

Executive (navíc proti Dynamic)

Sledování mrtvého úhlu (BSM) • Dekorativní linka Platinum Pearl a dekory Elegant Bronze 
• Čalounění sedadel umělou nebo pravou kůží • Bezklíčový vstup • Vyhřívání volantu • 

Automatické sklápění vnějších zrcátek • Inteligentní parkovací asistent

P Ř Í P L A T K O V Á  V Ý B AV A
Metalický lak 15 000 Kč • Perleťový lak 22 500 Kč • Navigace od 17 000 do 22 500 Kč 

podle výbavy • Paket LED s diodovými světly i mlhovkami pro Dynamic a Executive 
30 000 Kč • Paket Premium s 8 reproduktory JBL, subwooferem a navigací Go 45 000 Kč

Základní ceny konkurentů
Hybridní konkurenti

Hyundai Ionic HEV/104 kW 699 990 Kč

Kia Niro HEV/104 kW 599 980 Kč

Lexus CT200h 1.8 Hybrid/100 kW 724 000 Kč

Toyota Auris 1.8 Hybrid/100 kW 494 900 Kč

Toyota Prius 1.8 Hybrid/90 kW 744 900 Kč

Konvenční SUV a crossovery

BENZIN

Audi Q2 1.0 TFSI/85 kW 641 900 Kč

Fiat 500X 1.4 MultiAir/103 kW 563 900 Kč

Honda HR-V 1.5 i-VTEC/96 kW 574 900 Kč

Jeep Renegade 1.4 TMair/103 kW 597 900 Kč

Mazda CX-3 2.0 Skyactiv/88 kW 529 900 Kč

Mercedes-Benz GLA 180/90 kW 750 357 Kč

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T/85 kW 462 600 Kč

Opel Mokka X 1.4T/103 kW 485 900 Kč

Peugeot 3008 1.2 PureTech/96 kW 610 000 Kč

Renault Kadjar 1.2 TCe/96 kW 539 900 Kč

Suzuki S-Cross 1.0 BoosterJet/82 kW 479 900 Kč

Škoda Yeti 1.4 TSI/92 kW 492 900 Kč

DIESEL

DS4 CrossBack 1.6 BlueHDi/88 kW 742 900 Kč

Jeep Renegade 1.6 Mjet/88 kW 622 900 Kč

Kia Sportage 1.7 CRDi/104 kW 599 980 Kč

Mercedes-Benz GLA 180d/80 kW 783 027 Kč

Opel Mokka X 1.6 CDTI/100 kW 539 900 Kč

Nissan Qashqai 1.6 dCi/96 kW 580 100 Kč

Peugeot 3008 1.6 BlueHDi/88 kW 670 000 Kč

Renault Kadjar 1.5 dCi/81 kW 589 900 Kč

Verze s automatickou převodovkou a pohonem předních kol

Ceny a výbavy
Live Active Dynamic Executive

1.2 Turbo/85 kW 489 900 Kč 534 900 Kč 579 900 Kč 609 900 Kč

1.2 Turbo/85 kW Multidrive S – 584 900 Kč 629 900 Kč 659 900 Kč

1.2 Turbo/85 kW Multidrive S AWD – – – 719 900 Kč

1.8 Hybrid E-CVT – 629 900 Kč 674 900 Kč 704 900 Kč

Modrá lišta se line celým interiérem až do
dveří, kde nás zaujaly plasticky ztvárněné 
výplně. Prolisy na stopě také nejsou běžné, 
stejně jako vystouplá zadní světla.



Když už se do zadní části C–HR nasoukáte, najdete tam celkem slušný prostor pro život. Vpředu jsme ocenili výborně 
tvarovaná sedadla včetně opěrky hlavy i příjemnou pozici za volantem. 

Kapacitou 377 litrů patří kufr toyoty mezi kompaktními SUV 
spíše k průměru. Vadí i vysoko umístěná nakládací hrana. 

Celkový výkon hybridní soustavy 
90 kW stačí na plynulou a lehce 
dynamickou jízdu. Jeho hlavním 
cílem je využít energii získanou 
při brzdění. Toyota C-HR, jejíž 
volič automatické převodovky 
nám připadá v porovnání s vo-
zem obyčejný, zvládne i čistě 
elektrickou jízdu.

377 l

79 140

95

52

[cm]

Toyota C-HR a vybraní 
konkurenti: základní 
údaje výrobce 

Toyota C-HR Hybrid Hyundai Ionic Hybrid Lexus CT200h Kia Niro HEV

Spalovací motor, ventilový rozvod benzin R4, DOHC benzin R4, DOHC benzin R4, DOHC benzin R4, DOHC

Zdvihový objem (cm3) 1798 1580 1798 1580

Největší výkon  (kW/ot. za min) 72/5200 77/5700 73/5200 77/5700

Největší točivý moment  (N.m/ot. za min) 142/3600 147/4000 142/2800-4400 147/4000

Elektromotor
synchronní 

s permanentním 
magnetem

synchronní 
s permanentním 

magnetem

synchronní 
s permanentním 

magnetem

synchronní 
s permanentním 

magnetem

Největší výkon  (kW) 53 33 60 32

Největší točivý moment  (N.m) 163 170 207 170

Hybridní soustava – výkon (kW/ot. za min) 90/5200 104/5700 100 104/5700

Hybridní soustava – točivý moment (N.m/ot. za min) 142/3600 265/1000-2400 – 265/1000-2400

Akumulátor NiMH 1,31 kWh LiPol 1,56 kWh NiMH 1,31 kWh LiPol 1,56 kWh

Převodovka
elektronicky řízená 

s plynule proměnným 
převodem (E-CVT)

6° automatická 
dvouspojková

elektronicky řízená 
s plynule proměnným 

převodem (E-CVT)

6° automatická 
dvouspojková

Délka x šířka x výška (mm) 4360 x 1795 x 1555 4470 x 1820 x 1450 4350 x 1765 x 1460 4355 x 1805 x 1545

Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2640, 1550/1550 2700, 1563/1577 2600, 1535/1530 2700, 1565/1579

Standardní pneumatiky 215/60 R17 195/65 R15 195/65 R15 205/60 R16

Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1455/480 1445/500 1445/420 1500/505

Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 725/725 –/– –/– 600/1300

Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 377*/ 443/1505* 275/985* 427/1425*

Objem nádrže paliva (l) 43 45 45 45

Nejvyšší rychlost (km/h) 170 185 183 162

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,0 10,8 10,3 11,5

Kombinované emise CO
2
 (g/km) 87 79 82 88

Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 3,5/4,1/3,9 3,4/3,6/3,4 3,6/3,5/3,6 3,8/3,9/3,8

* Se sadou na opravu defektu

na jednom místě necítíme stísněně. Oce-

ňujeme vybrání pod předními sedadly, 

kam pohodlně zasuneme chodidla. 

Chválíme i jednotlivá křesla. Přední 

jsou tvarovaná sportovněji a poskytují 

tělu výrazné boční vedení. Příjemná je 

standardní elektricky stavitelná beder-

ní část a ocenili jsme i vyhřívání nebo 

integrovanou opěrku hlavy ukotvenou 

v ideální pozici. Také vzadu se nám sedí 

výborně. Sedáky dobře podepírají stehna 

a opěradla mají příjemný sklon. 

Daň za originalitu
Divoké tvary karoserie a splývavá 

zadní stěna se projevily na velikosti za-

vazadelníku. Přestože jsou baterie ukryté 

pod zadním sedadlem a vůbec nezasahují 

do kufru, je jeho objem 377 litrů spíše 

průměrný – pro cestu na Mars by pobral 

jen životně důležité věci. Také vyšší ná-

kladová hrana činí potíže při manipulaci 

s nákladem a sklopením zadních opěradel 

vznikne na ložné ploše výrazný schod – 

dvojitou podlahu, která by ji zarovnala, 

C-HR nenabízí. Na rezervní kolo musí-

te zapomenout, toyota nabídne jen sadu 

na rychlou opravu pneumatik. Kladné 

body může připočíst snad jen za velký 

nákladový otvor, pravidelnost kufru nebo 

kvalitní obložení.    

MOTOR
S pomocí elektřiny

Toyota C-HR se nabízí ve dvou mo-

torizacích. První je přeplňovaný zážeho-

vý čtyřválec 1.2 Turbo/85 kW, druhou 

hybridní pohonná jednotka, která svým 

způsobem nahrazuje vznětové agregáty. 

K futuristickému designu se více hodí 

moderní hybridní technika, takže naše 

volba byla jasná. Jedná se o nejmoder-

nější systém japonské značky používaný 

v aktuálním priusu a složený je ze záže-

hové osmnáctistovky s Atkinsonovým 

cyklem a výkonem 72 kW a elektromo-

toru disponujícího 53 kW. Proti předcho-

zímu provedení – používá se například 

v aurisu – se celkový výkon soustavy 

snížil ze 100 na 90 kW, ale vzrostla její 

účinnost. Spalovací motor se nyní pyšní 

chlazenou recirkulací spalin, elektromo-

tory jsou menší, poskytují lepší poměr 

výkonu k hmotnosti a v planetové pře-

vodovce e-CVT s proměnným převodem 

ubylo jedno soukolí. Elektrický generátor 

je poháněn přímo, bez převodu do rych-

la, čímž se snížilo tření o 20 %. Kapacita 

nikl-metal hydridových baterií naopak 

vzrostla z 1,1 na 1,3 kWh. Akumuláto-

ry snesou prudší nabíjení, což zlepšuje 

rekuperaci.

Jízda C-HR se nijak neliší od ostat-

ních hybridů Toyoty. Rozjíždí se ply-

nule na elektřinu a následné připojení 

spalovacího motoru je neznatelné. Ply-

nulá jízda vás odmění tichým chodem. 

Při potřebě zrychlení však otáčky mo-

toru vyskočí nahoru a do kabiny proni-

ká výraznější hluk. Také na dálnici při 

130 km/h i letmý dotek na plynový pedál 

znamená zvýšení otáček. Zdá se nám, že 

proti priusu je chod celé jednotky hrub-

ší a horší aerodynamika vyšší karoserie 

má za následek výraznější zapojení ben-

zinového čtyřválce do pohonu. Toyota 

C-HR si libuje v poklidném tempu, ale 

nezalekne se ani předjíždění, což po-

tvrdilo měření pružného zrychlení – ze 

šedesátky na stovku se dostane za 6,6 s



Naměřené hodnoty

J Í Z D A
Pružnost 60-100 km/h; 80-120 km/h v automatu (s) 6,6; 9,1

Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (ot./min) –*

Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 50,5 (zimní pneu)

Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46/84/123

Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 5,4

„Místo podélné“ – součet vzdáleností od předělu opěradla a sedáku levé zadní sedačky k opěradlu sedadla řidiče, od předělu 

opěradla a sedáku řidiče k přednímu okraji sedáku a od kraje sedáku k brzdovému pedálu. „Místo před koleny zadního 

cestujícího“ – fi gurant si optimálně nastaví sedadlo řidiče, posadí se dozadu doleva. „Výška interiéru nad sedákem“ – 

vzdálenost sedáku od stropu, měří se vpředu i vzadu na levém sedadle, u řidiče v nejnižší a nejvyšší poloze. „Místo nad 

hlavou cestujícícho“ – totéž, ale nad hlavou fi guranta. „Šířka interiéru v loktech“ – nejširší místo interiéru ve vybrání dveří. 

„Průchodnost zavazadlového prostoru“ – nejmenší výška/šířka vstupního otvoru. „Výška dolní hrany kufru“ – měřeno od země. 

Hodnoty s fi gurantem se vztahují k muži výšky 174 cm. K měření jízdních parametrů používáme GPS telemetrii Racelogic 

DriftBox 01. * U hybridů bez otáčkoměru neměřitelné.

P R O S T O R N O S T
Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 168/9

Výška interiéru nad sedákem P/Z, nad hlavou cestujícícho P/Z (cm) 91-97/93, 5-11/8

Šířka interiéru v loktech P/Z, ramenou P/Z (cm) 148/145, 130/137

Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 49 x 48/49 x 50

Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 49

Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 90 x 100

Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 78/189

Rovnoměrné rozložení hmotnosti na přední a zadní kola se příznivě odráží v neutrálním 
chování toyoty v zatáčkách a jistém držení stopy. Hbitost zvyšuje i přesné a rychlé řízení, 
přitom podvozek nabízí i dostatek komfortu. 

Hodnocení
D O J E M
Design 1,00
Dílenské zpracování 1,00

P R O S T O R  A  P O H O D L Í
Prostornost 2,50
Sedadla 1,00
Zavazadelník a variabilita 3,50
Ovládací prvky 1,50

M O T O R  A  Z P Ř E V O D O V Á N Í
Dynamika 2,00
Pružnost 3,00
Spotřeba 2,50

J Í Z D A
Řazení 1,50
Řízení 1,50
Brzdy 2,00
Ovladatelnost na silnici 1,50
Jízdní komfort 1,50

C E L K E M
Průměr celkem 1,86

Výrazný design karoserie

Styl interiéru

Výborné tvarování sedadel

Spotřeba ve městě

Vyvážený podvozek

Bohatá výbava

Nastupování dozadu

Průměrný kufr

Vysoká spotřeba na dálnici

Menší interiér

Během pár dní nám Toyota C-HR 

přirostla k srdci. Zazlíváme jí sice 

praktické prohřešky jako horší nastu-

pování dozadu, hledání kliky dveří 

nebo průměrný kufr, ale získala si nás 

originalitou. Základem je atraktivní 

design karoserie a příjemná atmosfé-

ra uvnitř vozu doplněná zajímavými 

stylistickými prvky. Navíc se nám za-

mlouvají její výborná sedadla, příjem-

né jízdní vlastnosti, úsporný provoz 

ve městě i bohatá výbava.  

ZÁVĚR

a z osmdesáti na sto dvacet za slušných 

9,1 s. A co spotřeba? S 18palcovými koly 

by mělo C-HR jezdit za 3,9 l/100 km. 

My jsme měřicí okruh zvládli s prů-

měrem 5,4 l, což je výrazně více. Musí-

me však upřesnit, že většina trasy vedla 

po dálnici, kde se výhody hybridu vytrá-

cejí a vysoký crossover si musí vystačit 

jen se spalovacím motorem. Popojíždění 

po městě jsme zvládli za slušných 4,5 l 

a tady vidíme jeho hlavní výhodu.  

JÍZDA
Pohodlně po galaxii

Základem příjemných jízdních vlast-

ností kompaktní toyoty jsou víceprvko-

vé zavěšení zadní nápravy a vyvážené 

rozložení hmotnosti díky bateriím pod 

zadními sedadly. Při rychlé přímé jízdě 

i projíždění zatáček oceňujeme stabilitu 

vozu a neutrální chování, které dává řidiči 

pocit jistoty a bezpečí. Naše názory po-

tvrzuje i slalom mezi kužely, kde C-HR 

díky přesnému řízení hbitě reaguje na po-

kyny volantu. Karoserie se sice naklání 

trochu více, ale toyota se po hlavě vrhá 

z jednoho směru do druhého a sveřepě 

drží zvolenou stopu. Potěšitelný je také 

dostatečný komfort odpružení i na 18pal-

cových kolech s pneumatikami širokými 

225 mm. Podvozek sice dává najevo, že 

překonává nerovnosti, ale tlumené duc-

nutí posádku nijak neruší. Na velkých 

výmolech a hrbolech se chová statečně 

a tlumiče nemusejí jít na doraz.     

Na silnici se Toyota C-HR chová vý-

borně, ale do terénu se s ní raději nepouš-

tějte. I když vypadá jako bojovné SUV 

a disponuje světlou výškou slušných 

180 mm, chybí jí zásadní vlastnost: po-

hon všech kol. Snažíme se nafotit snímky 

na polní cestě s ranní jinovatkou na trávě. 

Přední kola se však protáčejí i při pozvol-

ném rozjezdu a vydrápat se na vyvýšený 

kopec je pro nás nakonec nezvladatelné. 

Zůstaňte raději na zpevněných cestách.    

Spotřeba během testu  5,4 l/100 km

Pneumatiky v testu: Nokian WR D4 225/50 R18

Klika zadních dveří je netradičně pod 
střechou, která znesnadňuje nastupování. 
Mohutný zadní sloupek zase zhoršuje 
výhled dozadu.


