
Obavy, že menší a modernější šestnáctistovka nevydrží to, co 
předchozí devatenáctka, byly liché. Majitelům ztrpčují život spíš 
nesmyslné ceny důležitých náhradních dílů a také autoservisy, 
jež slepě věří tomu, co napíše diagnostika.

Kariéru slavné devatenáctistovky 
ukončil na podzim roku 2010 
nástup emisní normy Euro 5, kte-

rou už se Volkswagen rozhodl splnit jen 
s motory osazenými vstřikováním com-
mon rail. Díky absolutně flexibilnímu 
časování vstřiku lépe zvládá zvýšit tep-
lotu a dopravit naftu do výfuku při pravi-
delném vypalování filtru pevných částic, 
jenž se pro Euro 5 stal už nezbytností.

I přes sériovou montáž filtru zvlá-
dá být šestnáctka proti devatenáctce 
úspornější. Konkrétně 1.9 TDI-PD/ 
/77 kW v Octavii II jezdí v praxi mezi 4,9  
a 5,5 l/100 km, u 1.6 TDI se maji-
telé shodují na průměrech od 4,6  
do 5,3 l/100 km. Aspoň dokud se fil-
tr pevných částic chová standardně – 
k tomu se ještě dostaneme.

Výkon stejný, jede hůř:
Maximální parametry jsou díky zvý-

šení plnicího tlaku stejné jako u devate-
náctky – tedy 77 kW a 250 N.m. Velké 
rozdíly nenajdete ani v maximální rych-
losti (191 vs. 192 km/h) či zrychlení 
na 100 km/h (11,3 vs. 11,8 s ve prospěch 
1.6 TDI). Přesto má většina lidí pocit, 

Motor dobrý, 
ceny dílů vysoké
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Přednosti a nedostatky
Velmi nízká praktická spotřeba paliva
Tichý chod (zejména s dvouhmotovým 
setrvačníkem do 10/2010)
Rovnoměrný průběh točivého  
momentu, plynulý zátah
Široký výběr ojetin  
(mnoho aut po firmách)
Absolutně spolehlivá mechanika

Mírně choulostivější vstřikování 
Continental
Pomalé ohřívání motoru v zimě
Mdlé reakce například při 50 km/h 
na čtyřku – příliš nízké otáčky
Jen pětistupňové manuální převodovky 
předokolek s dlouhými přeskoky
Alternativní sedmistupňový automat 
DSG hrozí drahými opravami

SM 51 Volkswagen Multivan T4
Vyšlo 14. 12. 2015

SM 52/53 Rolls-Royce Silver Shadow
Vyšlo 21. 12. 2015

SM 01 Motor 1.6 TDI  
ve vozech Škoda

SM 02 Dacia Sandero
Vyjde 11. 1. 2016

V rubrice Bazar

Zdá se, že v poslední 
 době začaly pozvolna 

utichat nářky nad 
nedostatkem za-
chovalých Octavií II 
po faceliftu s motorem 
1.9 TDI. Veřejnost asi 
po dlouhém váhání 
konečně začala brát 
na milost nástupnickou 

šestnáctistovku. Ono člověku koneckonců 
už nic jiného nezbývá, když nyní začíná mít 
na trhu pětiletých octavií největší zastoupení 
a firemní flotily z tuzemska i zahraničí každý 
měsíc chrlí další a další vysloužilé služebáky. 
Je sice kvůli dlouhým převodům línější než 
předchůdce, ale spotřeba je o pár deci nižší 
a žádné zásadní stížnosti na ni slyšet nejsou. 
V bazarech však za svatý grál stále platí 
devatenáctistovka. Když k nám k výkupu při-
jede, můžete si být jisti, že nabízená výkupní 
cena bude proti srovnatelné šestnáctistovce 
v průměru o 15 000, možná i 20 000 Kč vyšší. 
Kdo moc nenajezdí, mohl by mít nutkání 
zařadit do výběru vedle 1.6 TDI ještě i stejně 
výkonného benzinového rivala 1.2 TSI/77 kW. 
A není to vůbec špatný nápad, protože jeho 
pokažená pověst srazila průměrné ceny 
prvních ročníků zhruba o 20 000 korun pod 
úroveň 1.6 TDI, a přitom mají většinou najeto 
polovic. Navíc po investici 10 000 Kč do mo-
difikovaných rozvodů slouží bez problémů 
a proti dieselu pocitově mnohem příjemněji 
jezdí. A až jednou při troše smůly budou u 1.6 
TDI létat desetitisíce při výměně vstřikovačů 
či filtru pevných částic, bude si majitel 1.2 TSI 
možná gratulovat k prozíravé volbě.

Zvážil bych 1.2 TSI

Jindřich Topol, 
regionální manažer 
výkupu AAA Auto

Hodnocení variant
CAYA, 55 kW, 190 N.m, 2010-2014
Základní varianta se ze škodovek montovala jen do fabie – na českém trhu 
dostala přednost před stejně výkonným tříválcem 1.2 TDI, který proti ní měl 
horší pružnost i kulturu chodu, naopak jen nevýrazně (pokud vůbec) lepší 
spotřebu paliva. Proti variantě 77 kW je uškrcená jen softwarově, takže jí 
„chiptuneři“ dokážou výkon zvýšit skutečně podstatně.

CAYB – 66 kW, 230 N.m, 2010-2015
Ve fabii, roomsteru a rapidu se vyskytuje verze „oříznutá“ na tradičních  
66 kW, postaru 90 koní. Právě u ní s relativně slušným točivým momentem 
dosti kontrastuje záměrné přiškrcení výkonu ve vyšších otáčkách. 

CAYC – 77 kW, 250 N.m, 2009-2015
Otevřená verze byla nabízena ve všech šesti škodovkách, v nichž se motor 
1.6 TDI vyskytoval. Proti slabším variantám nemá žádné nevýhody – ani 
ve spotřebě paliva. Není tak žádný důvod nezvolit si právě ji. 

▲

▲

▲

Skvělá volba Záleží na prioritách Nebrat
Servisní rady
Z variabilního intervalu výměny oleje doporu-
čujeme přejít na pevných 15 000 km. Bohužel 
musíte zůstat u drahého oleje long-life 
– jedině mazivo dle normy VW 507.00 totiž 
zároveň plní požadavky na snížený obsah po-
pelutvorných aditiv, což vyžaduje filtr pevných 
částic. Pokud použijete olej, který požadavky 
na bezpopelnost neplní, dojde k ještě rychlej-
šímu zanášení filtru nespalitelným popelem, 
a tedy i ke zkrácení jeho životnosti.
Interval výměny rozvodového řemene výrobce 
předepisuje předlouhých 210 000 km. Daniel 
Říha překvapivě potvrzuje, že u firemních 
vozů, co najezdí tyto kilometry za čtyři roky, 
rozvodový řemen takovou porci kilometrů vět-
šinou snese. Horší je to s vodní pumpou, která 
začne téct právě do rozvodů a může způsobit 
i jejich selhání. Pro opatrné soukromé uživa-
tele, kterým případné škody na motoru nikdo 
nezaplatí, tak máme následující doporučení: 
rozvodový řemen vyměňte, jakmile začne 
mizet chladicí kapalina (na samotnou vodní 
pumpu pod krytem rozvodů není vidět, takže 
jinak netěsnost neodhalíte), nebo nejpozději 
po 150 000 km.

že novější šestnáctistovka jede méně – 
a nebývá to pouze pocit. Aby dal po se-
šlápnutí plnou dávku, musí common rail 
nejprve napumpovat tlak do zásobníku, 
zatímco čerpadlo-tryska na předchozí 
devatenáctistovce to uměla už při příš-
tím zdvihu. Takže byť síla motorů je 
shodná, starší konstrukce ji servírova-
la pohotověji. Když se k tomu přidaly 
citelně prodloužené převody u 1.6 TDI 
(při 130 km/h na dálnici točí 2400 místo 
2700 ot./min), je slabší pružné zrychlení 
prostě fakt – kdo si nepodřadí, tomu 1.6 
TDI pojede hůř než devatenáctka. Právě 
v tom vidíme hlavní chybu: motor 1.6 
TDI nedostal „šestikvalt“, a to dodnes, 
přitom i každé korejské auto už jej má. 
V případě recenzované minulé genera-
ce šestnáctistovky měla šestistupňovou 
převodovku jen Octavia 4x4. A to jen 
proto, že pro čtyřkolku je připravená jen 
o stupeň větší převodovka, která už je 
šestistupňová vždy.

Mechanika naopak odolnější:
Kupující ojetin dynamiku zase tolik 

neřeší. Alfou a omegou jejich rozhodo-
vání je spolehlivost. A právě z ní mají 

takové obavy, že v bazarech stále prefe-
rují spíš starší devatenáctky. Vždyť je to 
i logické, že letitý a větší motor bude při 
stejném objemu robustnější. Ale překva-
pivě se to nepotvrzuje. Mechanika šest-
náctistovky totiž nemá vůbec žádné pro-
blémy. Zatímco u 1.9 TDI je zde početná 
série motorů s kódy BXE a BLS, jimž 
ze stále ne zcela jasných příčin uměly 
proletět ojnice blokem, tady celý základ 
motoru drží naprosto suverénně. Nezlobí 
ani turbodmychadla. Případné problémy 
bývají vždy na vstřikování, filtru či řídicí 
elektronice. Seřadíme je dle četnosti.

Po delší odstávce v zimě nelze 
nastartovat: 

Startér točí normálním tempem, ale 
motor se chová, jako by vůbec neměl 
palivo. Však také nemá. Biosložky, jež 
se dnes do nafty přidávají povinně, se 
v mrazech stávají lepivými. A přilepí 
sací ventilky ve vysokotlakých elemen-
tech čerpadla. Od 24. týdne roku 2012 
se dodává nová verze s kuželovými plo-
chami, která zalepení vzdoruje. Do star-
ších variant tankujte v mrazech naftu, 
která lepivé MEŘO neobsahuje – třeba 

EuroOil Optimal Diesel, Benzina Ver-
va Diesel, Shell V-Power Diesel, OMV 
Maxx Motion či speciální arktickou 
prodávanou některými čerpacími stani-
cemi na horách. 

Silný zápach nafty z motoru: 
Opotřebení vstupní hřídele čerpadla 

vyústí v únik nafty do rozvodů. Kdo to 
bude ignorovat, mohl by si vykoledovat 
i jejich selhání. Od 13. týdne roku 2013 
jsou čerpadla osazena sítkem, které má 
prý chytat nečistoty, jež opotřebení způ-
sobily. Pokud už vám čerpadlo teče, ne-
musíte se hned děsit investice 37 000 Kč 
do nového. Specialisté (potvrdil nám to 
třeba Petr Rada z jihočeské Soběslavi) 
dokážou opotřebenou hřídel navařit 
a znovu obrobit, taková oprava se vším 
kolem vyjde zhruba na 7000 Kč.

Hlasitý klapot, vynechávání válců: 
Vstřikovače značky Continental ne-

patří k nejodolnějším. Po 200 000 km 
běžně volají po výměně. Bohužel 
ve značkovém servisu Škody vyjdou 

Text: Martin Vaculík
martin.vaculik@cncenter.cz

Pokud motor nechce nastartovat, klepněte klíčem  
či kladívkem na vysokotlaké čerpadlo 

▲

▲
▲

Pokud nebudeme brát v potaz speciální 
economy servis trutnovského Autostylu, pak 
rozvody nejsou vůbec levná sranda. Obsahují 
totiž tři převodní a jednu napínací kladku, 
i sám řemen je u dvouvačkového motoru 
dost dlouhý. Sada vyjde na 7704 Kč, vodní 
pumpa výměnným způsobem na 1583 Kč.

Rady pro provoz a údržbu

       Hlídejte hladinu chladicí kapaliny
Že hladina chladicí kapaliny skokově poklesne a motoru nic není, to 
se může stát jen u nových vozů, kterým v chlazení zůstala z výroby 
bublina. U pětiletých 1.6 TDI to obvykle ukazuje na netěsnost vodní 
pumpy, která v tu chvíli teče do rozvodů. Neváhejte a vyměňte obojí  
– v Economy servisu Autostylu Trutnov to vyjde na 8487 Kč. 

       Do chladiče jen destilovanou vodu
Jako opatření proti rostou-
címu počtu netěsností vodní 
pumpy výrobce vydal přípis, 
že směs do chladiče má být 
tvořena z originální nemrznoucí 
kapaliny G13 a destilované vody 
(dříve měkké pitné). Minerály 
obsažené ve vodě mohly totiž 
narušovat těsnost pumpy.

Nepodceňujte kovové zvuky

       Sací filtr pouze originální
Turbulence v sání, které zne-
možňují správnou funkci váhy 
vzduchu a generují její falešné 
chyby, zhoršují sací filtry, jež 
mají horší nebo naopak lepší 
propustnost. Používejte proto 
jen originální díl s číslem 
3C0 129 620 B  
za 677 Kč.

       Pokud něco mlátí, zastavte 
Vozy vyrobené do října 2010 byly vybaveny 
spojkou s dvouhmotovým setrvačníkem 
od firmy Sachs. Po tomto datu přešel výrobce 
na mírně hlučnější, ale robustnější a servisně 
levnější řešení s pevným setrvačníkem a před-
tlumičem lamely. 
Původní řešení Sachs mívá výrobní vadu, jejíž 
vinou praskne takzvaná frikční pružina. Posune 
se vám krok spojkového pedálu, hlavně však její 
odchlípnutý kus začne brousit skříň převodov-
ky. Po pár kilometrech v ní udělá díru, vyteče 
mazivo a zničí se i mechanika převodovky.
Jestliže se změnil chod pedálu a slyšíte kovové 
mlácení, okamžitě zastavte. Snaha dojet domů, 
na důležitou schůzku, do práce či na poradu 
vyjde na 117 000 Kč za novou převodovku.

Březen 2010 – Září 2014Fabia II
Březen 2010 – Únor 2015 Roomster

Září 2010 – Březen 2015 Superb II

Listopad 2010 – Květen 2015

Yeti Greenline

Motor je proti 1.9 TDI o tolik tišší, že se obešel 
dokonce bez zadního tlumiče výfuku. Pohled  
na pouhou trubku je trochu překvapením.

Červen 2009 – Leden 2013Octavia II

Červenec 2012 – Květen 2015Rapid
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Motor:� přeplňovaný�vznětový�16V�čtyřválec
Zdvihový�objem:� 1598�cm3

Největší�výkon:� 77�kW�při�4400�ot./min
Největší�točivý�moment:� �
� 250�N.m�při�1500-2500�ot./min
Převodovka:� pětistupňová�manuální
Zavazadlový�prostor:� 560�l
Rozvor�náprav:� 2578�mm
Vnější�rozměry:� 4572�x�1769�x�1468�mm
Pohotovostní�hmotnost:� 1375�kg
Maximální�rychlost:� 191�km/h
Zrychlení�z�0�na�100�km/h:� 11,3�s
Průměrná�spotřeba�paliva:� 4,6�l/100�km
Cena�zkoušeného�vozu:� 276�000�Kč

Technické údaje

Nectností octavií s motorem 1.6 TDI bývá výbava.  
Většinou jde o někdejší služební auta, takže už samotné spojení 
úsporné motorizace s nejlepší výbavou Elegance je vzácné.

Velká vzácnost

Druhá generace Škody Octavia 
svého času překvapovala dlou-
hým seznamem příplatkové vý-

bavy, v níž byly i věci v nižší střední 
třídě velmi nezvyklé – třeba samoza-
tmavovací vnější zrcátka či vyhřívané 
i zadní sedačky. Nestane se však často, 
že byste na takovou plně vybavenou 
octavii v bazaru narazili. Zejména ne 
od roku 2008, kdy už byla v nabídce 
druhá generace Škody Superb. Tedy vůz 
s podobně praktickou karoserií, ale vět-
ší a prestižnější. Nemělo smysl vybavit 
octavii tak, aby dosáhla jeho ceny. 

Když už se „plně naložená“ octavia 
vyskytne, bývá to vždy nějaká z vrchol-
ných motorizací: třeba RS nebo Scout. 
Právě v tom byl testovaný vůz skuteč-
ně unikátní: kombinoval plnou výbavu 
s úsporným motorem 1.6 TDI, nikoliv 
třeba s dvoulitrem. Ke specifikaci Ele-
gance někdo přihodil nejen obvyklé 
adaptivní xenonové světlomety (natá-
čejí se po směru volantu) a parkovací 
senzory i vpředu, ale dokonce i samo-
zatmavovací levé zrcátko, elektrické 
ovládání sedačky řidiče s paměťmi, sen-
zory světel i stěračů. A to ještě není vše 
– byly tam i dvě věci, co firmy (ano, šlo 
samozřejmě o bývalé služební auto) vů-
bec nepovažovávaly za nutné svým za-
městnancům platit: hi-fi reprosoustava 
Soundsystem a střešní okno. Tady měl 
asi někdo velké zásluhy…

Vůz byl při testu na plechových zim-
ních, originálně však obouval lité šest-
náctky. K totálně plné specifikaci tak 
chyběly sedmnáctky, dodávané stan-
dardně se sportovním podvozkem, dále 

na 14 000 Kč za kus, ideální je vyměnit 
všechny čtyři. Málokdo chce být letos 
bez dovolené, a tak se nutná investice 
odkládá, lidé marně zkoušejí různé che-
mické čističe a další nesmysly. A nad-
měrnou (vnitřní) kouřivostí si zadělávají 
na další investice – třeba do filtru pev-
ných částic (44 000 Kč) či elektrického 
ventilu EGR (9000 Kč). Servisům die-
selů se vstřikovače pro 1.6 TDI bohužel 
stále nedaří opravovat, ovšem aspoň je 
u nich koupíte levněji – konkrétně zhru-
ba za polovinu (7000 Kč).

Problémy s filtrem pevných částic 
na konci jeho životnosti či při stoče-
ném tachometru:

Filtry pevných částic zde fungují spo-
lehlivě a s průběžným spalováním sazí 
zde nejsou žádné větší potíže. Pokaždé 
však zbude malinko popela, nejčastěji 
z aditiv v motorovém oleji či biosložek 
v naftě. Čím je ho více, tím méně fil-
tr dokáže zachytit sazí a tím častěji je 
musí spalovat. Zároveň spalování trvá 
déle, neboť zanesená kamna hůře táh-
nou a i sám popel má tepelnou kapacitu, 
kterou je nejdřív potřeba překonat. Dřív 
než to začne mít na provozní vlastnosti 
vozu nějaký negativní vliv, vyhlásí řídicí 
jednotka stopku a nakáže filtr vyměnit – 
obvykle to bývá tak při 250 000 km. 
Bohužel Škoda Auto za nový chce 
44 000 Kč, což český pracující člověk 
v žádném případě nemůže vydat. A tak 
bují různé snahy o nastavení množství 
popela na nulu v diagnostice (slouží pro 
prodej ojetiny, auto to za čas pozná) či 
dokonce „vybourání“ filtru s následnou 
úpravou elektroniky tak, aby se jej ne-
dožadovala. Řešením nejsou vysoké 
pokuty, ale nižší ceny filtrů – když už 
výrobce chce mluvit o své ekologické 
zodpovědnosti.

Filtr se zničí též v případě, že někdo 
najeté kilometry stočí pořádně – tedy 
nejen na tachometru, ale i v řídicí jed-
notce. Té pak přestane sedět množství 
popela k ujeté vzdálenosti. Myslí si, že 
to jsou saze, a o jejich spálení se sna-
ží tak dlouho, až to filtr zničí. Často se 
opakující regenerace (vysoké otáčky, 

Škoda Octavia 1.6 TDI, 2011, 
118 000 km, 276 000 Kč

Škoda Octavia 1.6 TDI Elegance  TESTJak šel čas
2009 Příchod�motoru�1.6�TDI�ve�verzi�77�kW�

do�Škody�Octavia.�Nahrazuje�1.9�TDI�s�filtrem�
pevných�částic�(kód�BLS).�Varianta�bez�filtru�
(BXE)�nabízena�do�10/2010�souběžně�jako�
o�20�000�Kč�levnější�alternativa.�Většina�
zákazníků�si�volila�právě�ji.

2010 V�březnu�příchod�motoru�do�modernizovaných�
fabií�a�roomsterů�včetně�variant�55�a�66�kW.�
V�září�příchod�do�modelu�Superb,�kde�střídá�
jednotku�1.9�TDI.�V�listopadu�nová�verze�Yeti�
1.6�TDI�Greenline,�pouze�s�pohonem�předních�
kol�(pro�4x4�by�1.6�TDI�v�yeti�neprolezl�limity�
NOx).�

2012 Příchod�1.6�TDI�do�modelu�Rapid.�Na�konci�
roku�poprvé�nová�generace�–�v�modelu�
Octavia�III.

2015 Před�příchodem�emisní�normy�Euro�6�
končí�výroba�první�generace�motoru�1.6�
TDI.�V�modelu�Rapid�nahrazena�novou,�
ve�Škodě�Yeti�nadále�jen�dvoulitr.

hučící ventilátory, spotřeba k sedmi li-
trům) bývají neklamným znakem stoče-
ných kilometrů.

Houpání otáček při startu, zhas-
nutí motoru, další start už v nou-
zovém režimu se svítící kontrolkou 
MIL:

Předešlé problémy nebyly ani tak 
o tom, že by věci odcházely předčasně 
– jen holt stojí víc, než mohou kupují-
cí ojetin akceptovat. A proto auta, kte-
rá mají problém, místo opravy kolují 
po bazarech jako stále větší past. Záhad-
né chování některých kusů po startu je 
první objektivní chybou, za niž zřejmě 
může turbulentní a nestabilní proudě-
ní v oblasti „váhy vzduchu“. Při startu 
naměří na chvíli tak nízkou hodnotu, 
že by motor nemohl běžet. A zapíše se 
chyba váhy vzduchu. Servis, který tupě 
poslouchá diagnostiku, ji však bude mě-
nit zbytečně. Nejčastějšími příčinami 
jsou neoriginální vzduchový filtr, vad-
né čidlo teploty, zoxidované konektory 
či prodřený kabelový svazek zkratující 
na kostru. Hodně pomoci mohou též ak-
tualizace softwaru.

Zlepšení tohoto problému paradoxně 
přinese usměrňovač proudění, který bu-
dou značkové servisy do sání těchto mo-
torů montovat v rámci servisní akce pro 
snížení emisí NOx (tzv. Dieselgate).

70 gramů je konečná
Diagnostika před koupí

Nejčastějšími investicemi, které se 
prodávající škodovek s motorem 
1.6 TDI snaží zatajit, jsou vstřikova-
če a filtr pevných částic.
Opotřebené vstřikovače i zde po-
měrně bezpečně poznáte měřením 
takzvaného korekčního množství. 
Jde o dávky nafty, které musí řídicí 
jednotka jednotlivým vstřikovačům 
přidat či ubrat, aby byl chod motoru 
rovnoměrný. U ideálního agregátu by 
přitom byl rovnoměrný, kdyby do všech 
válců proudilo přesně stejně paliva, 
tedy při nulovém korekčním množ-
ství. V praxi hodnoty do 0,5 mg/zdvih 
ukazují na bezvadný motor, naopak 
hodnoty přes 1,5 mg jsou alarmující  
– od takového vozu dejte radši ruce 
pryč. Další věcí, kterou rozhodně 
nechte při koupi načíst, je množ-
ství nespalitelného popela ve filtru 
pevných částic. Až dosáhne 70 g, vyzve 
vás řídicí jednotka k výměně. Ojetina 
se skutečnými 120 000 km by měla 

mít tak 35 g, tedy ještě polovinu před 
sebou. Originální diagnostika hlásí 
i počet kilometrů, které ještě se sou-
časným filtrem najezdíte. A ten bývá 
stejně znepokojivě nízký. Daniel Říha, 
vedoucí servisu Autostyl Trutnov, však 
skepsi mírní: „Setkáváme se s případy, 
kdy popel ve filtru zcela přestane při-
bývat, dokonce pomalu klesne. Řídicí 
jednotka do něj zřejmě započetla 
i nějaké saze, které později shořely. 
Předpoklady takto příznivého vývoje 
jsou vysoce kvalitní palivo a provoz 
na delší vzdálenosti,“ vysvětluje uzná-
vaný praktik.

Pokud je na některém válci vyšší  
korekční množství, snaží se řídicí  

jednotka dohnat špatně rozprašující 
trysku či horší kompresi daného válce 
(to se ale u 1.6 TDI moc nevyskytuje).

 Daniel Říha ukazuje, co je 
při diagnostice 1.6 TDI před 
koupí nejdůležitější. Zane-
sení filtru popelem zároveň 
spolehlivě určuje skutečně 
najeté kilometry.

Důležitou 
hmotnost 
popelu ve filtru 
zjistíte nejen 
ve značkovém 
servisu. Zvládají 
to i univerzální 
testery řídicích 
jednotek, 
na snímku jed-
noduchý Bosch 
KTS 200.

Velkou nevýho-
dou motorů 1.6 
TDI od koncer-
nu VW je, že se 
k nim (s výjim-
kou čtyřkolek) 

nedodávají 
šestistupňové 

převodovky

Spotřeba 
paliva je 
u motorů 
1.6 TDI 
zhruba 
o 0,3 l nižší 
než u de-
vatenácti-
stovek

tažné zařízení, kožené potahy sedaček 
a vyhřívání i zadních. Zkrátka prvky, 
které už nechce každý. A také navigace 
Columbus – místo níž zde bylo nejlepší 
z normálních rádií (Bolero). To také ne-
bude šetřivost, ale záměr – navigace se 
svého času hodně kradly a způsobova-
ly tolik odstávek vozidel (rozbité sklo, 
čištění vozu od střepů), že se jim firmy 
často i pod tlakem pojišťoven vyhýbaly. 
Kupujícímu ojetiny doporučíme to samé 
– nezcizitelnou navigaci roztříštěnou 
do dalších modulů má až Octavia III.

Za jízdy se znovu přesvědčujeme, že 
zmodernizovaná „dvojka“ je nesmírně 
tiché, stabilní a krásně ovladatelné auto. 
Současná oktávka je na dálnici paradox-
ně hlučnější. Do trutnovského Autostylu 
míříme na prohlídku s jediným pode-
zřením: motor má při záběru z nízkých 
otáček drnčivý zvuk a spojka velkou 
ovládací sílu. Nebude už vadný „dvou-
hmoťák“? Daniel Říha nás uklidňuje, že 
tento vůz už jej nemá. Vše tedy spraví 
sada lamely, „přítlačáku“ a ložiska, 
i v místních „economy“ cenách i s pra-
cí (seřízením geometrie) za 8869 Kč. 
Po prozkoumání servisní historie a pro-
hlídce vozu přidává dva klady: předne-
dávnem byly měněné brzdové destičky 
(většina octavií s podobným nájezdem 
mívá původní sjeté) a elektrický ventil 
EGR. Ten stojí 9000 Kč a každého ma-
jitele této motorizace dřív či později 
potrápí.

Výměna spojky: Průmyslově repasovaná 
lamela, repasovaná přítlačná pružina 
(obojí v kvalitě nových dílů), spojkové 
ložisko, práce, geometrie – 8869 Kč
Pravidelná prohlídka: Výměna oleje, 
olejového a kabinového filtru, kontrola 
brzd, dezinfekce klimatizace – zhruba 
6000 Kč
Přední náprava: Už trochu vrzala 
a v silentblocích se objevovaly vzhledem 
k najetým kilometrům obvyklé vůle. Když 
se bude dělat spojka (a pak geometrie), 
bylo by výhodné dát i nové silentbloky. 
Náklady to zvýší o zhruba 5000 Kč.
Investice celkem:                 19 869 Kč

Nutné investice

Guma silentbloku přední nápravy se 
paradoxně neroztrhne, ale vymačká 
kolem jeho čepu

Měření geometrie  
ukázalo hodnoty víceméně 
v pořádku, jen by to chtělo 

seřídit sbíhavost vpředu. 
Na to přijde řada po výměně 

spojky.

V době, kdy se stále více jezdí v tunelech, je 
k nezaplacení, když si auto samo přepíná 
z denních na hlavní světla. Octavie to 
uměly v případě, že měly dešťový senzor 
stěračů (oba snímače jsou v jednom 
modulu).

Takto „naložená“ octavia se v bazarech 
často nevidí. A už vůbec ne  

s šestnáctistovkou. 
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Olejový�filtr 259
Filtr�sání 677
Žhavicí�svíčka 537
Vstřikovač�common�railu 14�849
Vysokotlaké�čerpadlo 37�089
Sada�pro�výměnu�rozvodů 7704
Vodní�pumpa�výměnným�způsobem 1583
Plochý�řemen�pohonu�příslušenství 528
Filtr�pevných�částic 44�015
Spojková�lamela�repasovaná 3796
Přítlačný�kotouč�repasovaný 3031
Spojkové�ložisko 1222
*�Ceny�v�Kč�včetně�DPH�na�testovaný�vůz

Ceny originálních dílů

Ke zpřesnění informace o množství nasátého 
vzduchu by měl přispět usměrňovač jeho  
proudění před váhou vzduchu

Sání

Váha vzduchu

Usměrňovač proudění

Vzduchový filtr

Co přinese Dieselgate
Tak jako váha vzduchu umí dávat zcela ujeté hodnoty při startu, měří pak s určitý-
mi odchylkami i v průběhu jízdy. Řídicí jednotka tak přesně neví, jaký je ve válcích 
přebytek vzduchu, nedokáže jej včas korigovat a emise oxidů dusíku rostou. 
V rámci reakce na americký skandál a aktuální snahy přiblížit praktické emise NOx 
těm udávaným při homologaci dostanou motory 1.6 TDI minulé (tedy recenzova-
né) generace usměrňovač proudění v sacím potrubí, jehož přínos je pozitivní i pro 
stabilitu chodu. Doprovázet jej však bude software velící recirkulovat více výfuko-
vých plynů, čímž klesnou oxidy dusíku, ale vzroste kouřivost. Regenerace filtru tak 
budou dvakrát častější, což zřejmě nebude mít na jeho životnost a spolehlivost 
právě pozitivní vliv (negativní dopad na spotřebu paliva hodlá výrobce vykompen-
zovat vyšším vstřikovacím tlakem).


