
Novinky Toyoty na ženevském autosalonu

Tři generace Toyoty Prius očima majitelů

Velká zbraň Toyoty

Nový Hilux Vyzkoušeli 
jsme ho v Africe

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MOTORISTICKÝ ČASOPIS



V  našich  zeměpisných  šířkách  ne-
jsou  terénní  pick-upy  zrovna  roz-
šířené  a  český  řidič může  snadno 

nabýt dojmu, že jsou jen jakýmsi doplň-
kem  výrobního  programu  automobilek. 
Existují ale části světa, kde je takové auto 
doslova nutné pro přežití a vozový park 
podle toho vypadá. Třeba jih Afriky, kde 
je suverénně nejprodávanějším modelem 
Toyota Hilux. A nemyslíme jen samotnou 
Jihoafrickou republiku, kde se hiluxy mí-
řící k nám vyrábějí, ale  třeba  i sousední 
Namibii, kam jsme se vypravili na první 

setkání  s  osmou  generací  tohoto  legen-
dárního Japonce.

Nejen prací živ je člověk
Na autě se změnilo prakticky vše a sna-

ha konkurovat ryze osobním SUV je zřej-
má na první pohled. Jde o logický krok, 
protože zákaznická skupina se celosvěto-
vě dost mění. Pick-upy už nejsou žádané 
jen  kvůli  svým  užitkovým  vlastnostem, 
ale čím dál častěji oslovují aktivně žijící 
privátní klientelu, které jednoduše nesta-
čí  zavazadlový  prostor  klasického  SUV. 

Jeho pohodlíčko se jim ovšem zamlouvá 
a  těžko  se  smiřují  s  účelovou  kabinou 
pick-upu, což byl v této třídě dlouho stan-
dard. Toyota si tedy dala za cíl zachovat 
robustnost a zlepšit komfort.

Poprvé  jsme nový hilux okoukli  ještě 
v civilizaci - v pobřežním letovisku Swa-
kopmund,  kde  to  exotickou Afrikou  ani 
moc nezavání. Mluví se tu německy (Na-
mibie bývala německou kolonií), uprave-
né bulváry jsou plné hotelů a apartmánů, 
ulice  jak  nalajnované  podle  pravítka  by 
klidně  mohly  patřit  některé  evropské 
zemi.

Provoz je levostranný, ale kultivovaný, 
skladba  aut  je  zajímavým  mixem  nám 
dobře známých modelů a lokálních spe-
cialit.  Toyotu  Hilux  potkáváme  doslova 
na každém rohu, žádná z nich ale nezáří 
tak jako náš nablýskaný konvoj. A nejde 
jen o to, že jsou auta na začátku expedice 
vzorně čistá, ale třeba i o kilogramy chro-
mu,  které  luxusní  verze hiluxu  teď vozí 
na přídi. Ta je ve srovnání s předchůdcem 
tvarově  propracovanější,  kromě  stan-
dardních světlometů se do nabídky nově 
dostali také světla LED s módním prouž-
kem denního svícení.

Velký pokrok udělal interiér. Nadále je 
sestavený  převážně  z  tvrdých  materiálů, 
které se snadno udržují, posádce ale při-
náší o řád vyšší estetický zážitek. Palubní 
deska  kombinuje  několik  horizontálních 
linií,  působí  moderně  a  ovladače  jsou 
uspořádané  do  logických  celků.  Hlavní 
novinky nás uhodily do očí: multimediál-
ní tablet známý třeba z Aurisu a moderní 
ovládání  pohonu  4x4  pomocí  otočného 

spínače místo archaické páky. V prvním 
případě jde o součást vyšších výbav, nižší 
mají klasický audiosystém. Nicméně kdo 
chce koupí hiluxu suplovat SUV, v plné 
náloži mu to teď půjde snadno. Barevné 
displeje vypadají dobře, dopřát si můžete 
bezklíčkové odemykání a startování, ko-
žené čalounění, parkovací kameru, zkrát-
ka prvky obvyklé ve světě osobních aut.

Kabina osmého hiluxu je o něco pro-
stornější než u předchůdce a nadále se na-
bízí ve  třech variantách. Základní dvou-
místný  dvoudveřový  Single  Cab  u  nás 
pořídíte jen se strohou výbavou a kromě 
verze 4x4 také jako zadokolku.

Extra Cab  je  jeho prodlouženou pěti-
místnou podobou, kde se k zadním nou-
zovým  sedadlům  nastupuje  přes  malé, 
protisměrně  otevíratelné  zadní  dveře. 
Tato  málo  žádaná  specifikace  bude 
na  českém  trhu  zastoupena  jedinou  po-
ložkou v ceníku.

Pilířem  prodeje  bude  logicky  dlouhá 
čtyřdveřová  kabina  Double  Caba  nabí-
zená ve čtyřech výbavách a  s největším 
počtem variant pohonu.

V  tomto  provedení  jsme  strávili  dva 
dny a přes 500 km, pár postřehů jsme tedy 
nechytali.

Třeba  že  místa  jsme  měli  vážně  dost 
a mohli se roztahovat dle libosti. Vzhle-
dem  k  rámové  konstrukci  se  tradičně 
sedí podlaze o něco blíž než u samonos-
ných SUV, ale ani po stovkách kilomet-
rů v kuse jsme to nevnímali jako minus.
Líbil  by  se  nám větší  rozsah podélného 
seřízení  volantu  a  praktičtější  odkládací 
schránky. Je jich po interiéru sice hodně, 

Nová Toyota Hilux se komfortem přiblížila osobním SUV, ale na práci v nehostinných 
podmínkách nezapomíná. Přesvědčili jsme se o tom v pouštích i horách Namibie.
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… od roku 1968 se prodalo přes 
18 milionů hiluxů?
… loni byl hilux nejprodávanějším  
pick-upem v Evropě?
… hilux se prodává ve 172 zemích?
… verze pro evropské trhy se vyrábějí 
v Jihoafrické republice?

Víte, že…

Počet válců, zdvihový objem  (cm3) R4, 2393
Výkon  (kW při ot./min) 110/3400
Točivý moment  (kW při ot./min) 400/1600-2000
Převodovka 6° man 6° aut.
Provozní/užitečná hmotnost  (kg) 2175/1110 2170/1115
Max. hmotnost přívěsu  (kg) 3200 kg 3200 kg
Maximální rychlost  (km/h) 170 170
Zrychlení 0-100 km/h  (s) 13,2 12,8
Kombinovaná spotřeba  (l/100 km) 7,3 8,3
Základní cena  (Kč) 825 220 959 530

Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Double Cab

Základní fakta o Namibii

Noblesní 
dříč

HoDNoCeNí
Odhlučnění interiéru
Přesné řazení
Komfort odpružení
Terénní schopnosti

S automatem vlažnější dynamika
Malé odkládací prostory

Korba je mezigeneračně širší (1645 mm 
vs. 1544 mm) a lépe vyztužená, uveze až 1115 kg. 

Dokoupit si můžete řadu krytů a nástaveb.
V Namibii se jezdí vlevo

Předchůdce z roku 2011

Základem pick-upu je nadále žebřinový rám, v osmé generaci zase o 20 % tužší.  
Kola se mohou na nerovnostech vyvěsit o 20 % víc než u předchůdce.

Nový lehký hliníkový  turbodiesel 2.4 D-4D 
má výhodnější  průběh výkonu i momentu 
a je úspornější. Ke splnění Eura 6 si pomáhá 
aditivem AdBlue. 

Světlá výška 293 mm

Přední nájezdový úhel 31°

Zadní sjezdový úhel 26°

Brodivost 700 mm

Terénní schopnosti

Rozloha 824 268 km2

Populace 2,3 milionu
Hlavní město  Windhoek
Asfaltové silnice 5450 km
Šotolinové silnice   37 000 km
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JíZDNí DoJmy  Toyota Hilux Text: Jiří Baborský, Namibie
jiri.baborsky@cncenter.cz



ale  třeba  kapsy  ve  dveřích  jsou  hodně 
úzké a dvoudílná  schránka před spolu-
jezdcem také není z největších.

Když  potřebujete  do  kabiny  naložit 
něco objemnějšího, můžete zadní sedá-
ky  vyklopit  nahoru,  zafixovat  a  využít 
vzniklý prostor.

Na pískoviště!
Opouštíme  město  a  liduprázdná  as-

faltka  nás  vede  k  prvnímu  terénnímu 
dobrodružství. Bude písečné. Čekají nás 
obří duny u namibijského pobřeží.

Během svižného přesunu nás cosi za-
razilo… Byl to podezřelý klid. Pick-upy 
včetně starších hiluxů bývaly vždy hru-
bozrnná auta s hlučnými motory, uská-
kaným podvozkem a řazením jak v au-
tobusu. Volkswagen Amarok byl první, 

kdo  ukázal,  že  to  jde  i  lépe  a  Toyota 
Hilux  srovnává  krok.  I  v  rychlostech 
nad 100 km/h je v kabině vzorné ticho 
od podvozku i motoru a auto působí vel-
mi kultivovaně.  I  když  z podstaty věci 
lehká  záď  odpružená  listovými  pery 
poskakuje víc než takový Land Cruiser, 
komfort jízdy se o třídu zlepšil.

Konečně vidíme duny. Jsou obrovské, 
majestátné a v ostrém slunci se chvílemi 
slévají  do  celistvé  žluté  plochy,  což  je 
při  jízdě  autem dost  nebezpečné. Stačí 
chvilka nepozornosti  a v  lepším přípa-
dě  strávíte  několik  hodin  s  lopatou  při 
vykopávání auta. V tom horším si udě-
láte  pár  kotrmelců  po  nekonečné  žluté 
žíněnce.

Namibijská  poušť  je  považová-
na  za  nejkrásnější  na  světě  a  je  také 

nejstarší. Věděli  jste, že právě  tady na-
jdete  nevyšší  dunu  světa  vysokou  340 
metrů?

Křemenný  písek  s  velkým  podílem 
vzduchových mezírek je hodně měkký, 
a  tak  musíme  před  vjezdem  do  dun 
upustit pneumatiky až na 0,8 baru. Po-
hon všech kol  řadíme  spínačem klidně 
za jízdy do 50 km/h, pro aktivaci reduk-
ce už musíme zastavit a vyřadit do neut-
rálu. Offroadová klasika…

První den  sedláme hilux  s  šestistup-
ňovou  automatickou  převodovkou,  což 
se  ukázalo  jako  skvělá  volba.  Zatímco 
kolegové s manuálem se musí na měk-
kém podkladu pekelně soustředit na cit-
livou práci s plynem a spojkou, aby se 
nezahrabali, nám se jezdí mnohem snáz.

I tak jsme ale některé duny zdolávali 

na  víc  pokusů,  auto  totiž  musí  nabrat 
správnou rychlost. Když ji nemáte, ne-
vyšplháte se na vrchol, podvědomě při-
tlačíte na plyn a zaručeně se zahrabete. 
Nezbývá než couvat a znovu. S manuá-
lem si někteří celou proceduru vyzkou-
šeli klidně pětkrát.

Když  jste  naopak  moc  rychlí,  pře-
skočíte horizont a nemáte čas  reagovat 
na situaci za ním. Obojí jsme pochopi-
telně nedobrovolně vyzkoušeli a může-
me  potvrdit,  že  hilux  umí  i  elegantně 
létat.  Při  zdolávání  písečných  masivů 
jsme prověřili také asistent sjíždění sva-
hů,  který  si  bez  problémů  poradil 
i  s  koly  bořícími  se  do  písku.  Zvládal 
držet plíživou rychlost i směr, pro každý 
případ  jsme ale měli připravenou nohu 
na plynu – jakmile se záď utrhne a začne 
se  hrnout  bokem,  pomůže  jediná  věc: 
ťuknout do plynu a auto tak srovnat. Ne-
zkušený řidič přibrzdí a tím auto naopak 
postrčí k převrácení.

Po písečném rodeu nás čeká třísetki-
lometrový přesun po hlavních silnicích, 
z nichž jen zlomek kolem měst pokrývá 
asfalt.  Zbytek  je  prašná  šotolina  plná 
děr, kamenů a zvlněná jak varhánky. Pá-
líme to 120 km/h a potvrzují se naše ran-
ní dojmy – osmý hilux je nesrovnatelně 
komfortnější a tišší než předchůdce.

Čtyřválec  2.4  D-4D  je  od  základu 
nový a pochází  z nedávno představené 
rodiny motorů Global Diesel (GD), kte-
rá s pomocí činidla AdBlue plní emisní 
normu Euro 6. Jde o sourozence jednot-
ky 2,8  ly v nedávno zmodernizovaném 
Land Cruiseru.

Zatímco  zvenku  diesel  typicky  bručí, 
dovnitř doléhá jen tlumeně. Toyota vsadi-
la na lehkou hliníkovou konstrukci agre-
gátu,  nasadila  menší  a  čipernější  turbo 

s variabilní geometrií lopatek a výstupní 
parametry naladila na 110 kW při 3400 
ot. a 400 N.m při 1600-2000 ot. Obě veli-
činy mají ve srovnání se starším motorem 
2,5 litru příznivější průběh, což mimo jiné 
přineslo snížení spotřeby teoreticky o 9 % 
až na 7,3 l/100 km u manuálu a 8,3 l u tes-
tovaného automatu.

Nám  palubní  počítač  atakoval  desít-
ku, což odpovídá podmínkám i svižné-
mu  tempu.  Převodovka  se  snaží  držet 
motor  v  nejúspornějším  možném  re-
žimu  a  výsledkem  je  trochu  vlažnější 
dynamika, o tu ale u tohoto žánru ani tak 
nejde.

Hilux horal
Časně  ráno  nás  ze  stanů  tahají  sou-

časně  paprsky  slunce  a  zima.  Teploty 
v  noci  klesají  až  k  nule.  Bivakujeme 
v  nadmořské  výšce  kolem  1700  metrů 
nad  mořem  a  jako  bychom  se  přestě-
hovali  do  jiného  státu.  Skály  ošlehané 
větrem, moře ostrých balvanů, chvílemi 
sotva  rozeznatelná  cesta.  Horská  etapa 
prověří úplně jiné stránky nové toyoty.

Ke slovu přijdou o 20 % větší zdvihy 
kol, robustnější konstrukce pohonu 4x4 
a  velké  nájezdové  úhly,  protože  voda 
místy vymlela neskutečná koryta.

Na  celé  dopoledne  řadíme  redukční 
převod.  Jednička  je  o  10 %  kratší  než 
u minulé generace, takže teď Hilux šplhá 

po skalách jak nadopovaný kamzík, aniž 
bychom  museli  trápit  spojku.  Nejnižší 
rychlost  ale  řadíme  skutečně  jen  na  ob-
řích balvanech, jinak zvládá toyota i ná-
ročná  stoupání  na  „pomalou“  dvojku. 
Hilux se ani na ostrých zlomech nekroutí, 
o dvacet procent tužší rám je znát. Přesto-
že nám kolikrát připadalo, že teď už mu-
síme pick-up s dlouhým rozvorem zaru-
čeně pověsit na břicho, ani jednou se tak 
nestalo. Jen párkrát jsme si spodkem škrt-
li a pokaždé to odnesl pouze kryt motoru.

Už  naprosto  chápeme  smysl  terén-
ních  pick-upů.  Zatímco  v  Evropě  by-
chom  takový  off-road  sotva  hledali  byť 

Kromě redukce má 
hilux ve výzbroji 

uzávěru zadního 
diferenciálu 

a asistent pro sjíždění 
svahů, s jehož pomocí 

jsme zdolávali duny

Pohon 4x4 je 
konstrukčně 

robustnější, tišší 
a místo páky se 
ovládá otočným 

spínačem. Řadit ho 
můžete i za jízdy 

do 50 km/h.

Nový hilux už se stihl zúčast- 
nit letošní Rallye Dakar a da-
řilo se mu – Giniel de Villiers 
dojel třetí absolutně a Leeroy 
Poulter skončil pátý. V Nami-
bii nám předvedl, jak tovární 
speciál vypadá, zní a driftuje. 
V písku se toyota rozjede až 
na 190 km/h! Neskutečná 
podívaná...

Palubní deska ve stylu osobních SUV je 
nesrovnatelně modernější než u minulé 
generace. U vrcholných verzí Toyota nasadila 
dokonce dotykový multimediální systém.

jen v desetinové délce, tady v Africe jde 
o standardní podmínky, kterými se míst-
ní  zemědělci  musejí  prokousávat  dnes 
a denně, často s celou rodinou a zvířaty 
na korbě. Odpoledne nám zbývá posled-
ních 200 km do hlavního města Windho-
ek. Hlavní tah pokračuje šotolinou, ještě 
o něco rozbitější než včera. Běžně tu po-
tkáváme silničáře s grejdrem, jak se snaží 
strhnout  usazené  vlny  a  hrany  a  udělat 
cestu o něco sjízdnější. Asfalt přichází až 
těsně před metropolí a s ním na chvíli zas 
parádní pohodlíčko.

Pochválit  musíme  také  zmodernizo-
vanou  manuální  převodovku  s  kratšími 

a  o  dost  přesnějšími  dráhami  řazení. 
Hilux už neřadí jak autobus, posun k oso-
bákům je znát i v tomto směru. Delší šest-
ka pomáhá snížit hluk i spotřebu, která se 
po odpoledním přejezdu ustálila na hez-
kých osmi litrech.

Už je za dveřmi
Nový Hilux se v Česku začal prodávat 

již během června. Novinka má rozhodně 
na  co  navazovat,  loni  byl  hilux  nejpro-
dávanějším  pick-upem  v  Evropě.  Celo-
světově se ho od roku 1968 prodalo přes 
18 milionů kusů,  dnes  se nabízí  ve 172 
zemích.

Namibijský písek je hodně jemný a měkký, pneumatiky proto před 
vjezdem do pouště upouštíme až na 0,8 baru, aby se hilux nebořil

Dakarská ochutnávka
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Pavel Kocůrek, 
Prius 3. generace, 

rok 2011, najeto 
134 000 km

Tohle je můj první 
prius, koupil jsem ho 
jako dvouleté auto. 
Zaujal mě designem 
i nízkými provoz-
ními náklady. A hlavně jsem fanda 
nových technologií. Zatím jsem s ním 
neměl jediný problém. Nechal jsem si 

Petr P. Švihovec, 
celkem měl šest pri-
usů 2. a 3. generace

Žena měla kdysi 
Nissan Murano, jez-
dila po Praze a stě-
žovala si na vysokou 
spotřebu. Chtěla  něco, 
 co žere míň a současně to nevypadá 
blbě. Navrhl jsem jí prius, došli jsme se 
s ním svézt a rovnou ho koupili. To byla 
druhá generace, v té době to byl doce-
la unikát. Shodou okolností se bavíme 
o autě, kterým dnes přijel pan Sojka. Já 
jsem měl tenkrát Porsche 911, ale čím 
dál častěji jezdil manželčiným priusem, 
až jsem si ho nakonec pořídil taky. Ale to 
už byla třetí generace. V tom autě jsem 
se úplně našel. Shodou různých okolnos-
tí už jsem vystřídal šest priusů. Jestli si 
něčeho vážím ještě víc než nízké spotře-
by, pak je to absolutní spolehlivost.

Do redakce jsme pozvali majitele starších priusů, aby nám přiblížili své zkušenosti 
s hybridem, důvod jeho koupě a z pozice nadšenců zhodnotili nejnovější generaci.

Václav Sojka, 
Prius 2. generace, 

rok 2007, najeto 
197 000 km

Nechci auto, jaké 
má každý. Nechci 
diesel. Nechci, aby 
mi ho ukradli. A ne-
chci do něj cpát peníze. Chci jen, aby 
pořád jezdilo. Tak mám prius. Druhá 
generace mi naprosto vyhovuje. Třeba 
geniálně praktický interiér bez středo-
vého tunelu – parkuji na sídlišti, občas 
musím vystoupit dveřmi spolujezdce 
a to tady jde parádně. Vždycky jsem do 
něj nacpal všechno, co jsem potřeboval. 
A spotřeba? Skvělá! Normálně jezdím 
za čtyři litry. Když to mastím naložený 
po dálnici, pak za 5,3. Úplně nejlíp jsem 
jel za 3,4 l/100 km.

Vlastimil Válek, 
Prius 3. generace, 

rok 2009, najeto 
97 000 km

Ke koupi priusu 
mě přiměl Svět mo-
torů. Kdysi jste psali 

Můj život s priusem
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test jeho druhé generace a mě to auto 
dost zaujalo. Rok jsem kolem přešlapo-
val, všechno zjišťoval a nakonec si ho 
opravdu pořídil. V naprosté spokojenos-
ti jsem s ním jezdil pět let. Bylo to ne-
smírně pohodlné a spolehlivé auto, o nic 
jsem se nemusel starat.

Loni jsem přešel na třetí řadu a opět 
jsem maximálně spokojený. U nás 
v kopcích Vysočiny jede větší a silnější 
motor mnohem líp.

Spotřebu jsem možná čekal výrazněji 
nižší než u předchůdce, ale nakonec 
jsou to asi jen dvě tři desetiny rozdílu. 
Dlouhodobý průměr mám po zimě ko-
lem pěti litrů. Jak se ale oteplí, začne 
spotřeba výrazně klesat.

Teď jsem z Jihlavy k vám do Prahy 
přijel za 3,7 l/100 km při průměrné rych-
losti 70 km/h. A to je, myslím, paráda.

Všeobecně moc nemusím dálni-
ce a vyhýbám se jim i cestou k moři 
do Chorvatska, takže jezdím přes Ma-
ďarsko a Bosnu. Bez problémů tam do-
sáhnu hodnoty 3,8-3,9 litru. A to jedu 
úplně normálně, nijak se neloudám, jen 
se snažím plachtit a využívat schopností 
hybridu.

I. generace (1997-2003)

V Česku jen neoficiálně

V roce 2004 dorazil prius ofici-
álně i do Česka – proto mnozí 
mylně považují tuto generaci 
za první. Zcela nová karoserie 
měla podlahu upravenou tak, 
aby se před zadní nápravu ve-
šla palivová nádrž a pod podla-
hu kufru akumulátor. Benzinový 
motor 1,5 l posílil na 58 kW, 
elektromotor na 50 kW. Účin-
nější architektura akumulátoru 
umožnila zachovat stejný výkon 
při snížení počtu článků na 168 
a napětí 202 voltů. Podle evropské 
metodiky vyšla kombinovaná 
spotřeba paliva 4,3 l/100 km, 
praktický test ADAC vykázal 
5,8 l. Prius přinášel špičkovou 
techniku ve všech ohledech, 
při faceliftu v roce 2006 dostal 
například parkovací kameru.

Tenhle si pamatujeme
Také právě představená 
čtvrtá generace přiná-
ší lehčí baterii a úspory 
hmotnosti v elektrické části. 
Výchozím zdrojem energie 
i úspor však stále zůstá-
vá spalovací motor. Jeho 
efektivitě pomáhají odleh-
čené vnitřní části, dělené 
chlazení pro hlavu a blok 
i objemnější recirkulace 
spalin EGR, které také pomáhá 
vodní chlazení. Díky těmto 
úpravám stoupla účinnost 
spalovacího motoru na 40 %. 
Pro zajímavost – u první 
generace se uvádělo 37 %. 
Tabulková spotřeba  
3,3 až 3,6 l/100 km zní velmi 
optimisticky. Nový prius lépe jezdí - má 
nižší těžiště, tužší karoserii a poprvé víceprvkové zavěšení zadních kol.

Multilink a EGR

Text: Jiří Baborský
jiri.baborsky@cncenter.cz

Sojka: Abych byl upřímný, zatím se mi moc 
nelíbí. Zepředu mi přijde moc podobný aurisu 
a zadek je na mě až moc kosmický.

Kocůrek: Dravý předek se mi líbí. Vzadu je 
design dost přehnaný, hodně provokuje. 
Mirai nebo umírněná plug-in hybridní 
verze se mi zamlouvají víc. 

Švihovec: U mě je to 
jednoduché, moc se mi líbí.

III. generace (2009-2015)

Na podzim 2009 už se třetí generace 
vyvážela do 60 zemí. Přinesla zcela 
přepracovanou pohonnou jednotku. 
Zážehový motor měl nově objem 
1,8 l a výkon 73 kW, hnací elektro-
motor 60 kW. Výkonnější elektrická 
část si vyžádala vodní chlazení 
hlavního trafa, což pomáhalo 
vytápět kabinu, rychlejší ohřev 
motoru podporoval vodní tepelný 
výměník na výfuku. Navzdory tomu bylo 
celé hnací ústrojí o 10 % lehčí – pomohla další 
generace akumulátorových článků i hnací elektromotor, jehož točivý moment klesl 
ze 400 na 207 N.m – sílu doháněl otáčkami a vloženým převodem. Silnější agregát 
snižoval hluk a spotřebu na dálnici, v metodice NEDC prius vykouzlil 3,9 l/100 km.  
Od třetí generace je odvozený také plug-in hybrid (2010) s baterií Li-On o kapacitě 
4,4 kWh, o rok později sedmimístný model Prius Plus. Také ten má baterii Li-On, 
ovšem pouze kvůli úspoře místa. Je uložená v konzole mezi předními sedadly.

Silnější  
a lehčí

pro zajímavost změřit kapacitu baterií, 
pořád mají 96 % původní hodnoty. Se 
spotřebou jsem spokojený. Po městě 
jezdím v létě za 4,3 l, v zimě za 4,6. Pře-
kvapila mě spotřeba na dálnici – pouze 
5,2-5,4 litru. Čekal jsem víc, přece jen 
ve vysokých rychlostech už se hybrid 
moc neprojevuje. Chorvatsko s rodinou 
jsme odjeli s průměrem 5,4 l tam i zpát-
ky po dálnici. Až budu zvažovat výmě-
nu, lákal by mě dobíjecí plug-in hybrid 
a možná i čistý elektromobil.

Válek: Na každý prius jsem si musel chvilku zvykat. 
Do dvojky jsem se nakonec úplně zamiloval. Novinka jsou 
samé špice a klíny. Budu si asi zvykat déle, ale líbí se mi.

Jak se vám líbí Prius IV?

Úplně první hybridní toyota se začala prodávat v roce 1997 v Japonsku, od roku 
2000 na vybraných trzích západní Evropy a roku 2001 slavila premiéru v Austrá-
lii a USA. Základ vozu vycházel ze staršího japonského sedanu Tercel a neumož-
ňoval zabudovat baterie do podlahy, proto byly umístěny nasvislo za zadními 
opěradly. Skládaly se z 240 článků typu NiMH, pracujících při napětí 273 V.
Schéma pohonu rámcově odpovídalo dnešku. Zážehový motor 1,5 l pracující 
v Atkinsonově cyklu vyvinul 
52 kW a s 33kW elektro-
motorem byl spojen přes 
planetovou převodovku 
e-CVT. Maximální rychlost 
činila 171 km/h, tabulko-
vé spotřeby 5,6 l/100 km 
(podle americké metodiky) 
dosahují majitelé i v praxi.

II. generace (2003-2009) IV. generace (od 2016)
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RepoRtáž  Autosalon ženeva: toyota Text: Martin Frei, Ženeva
martin.frei@cncenter.cz

Toyota prudce mění směr, dosavadní uměřený design ustupuje 
emocím a hravosti. Nejnověji to dokazuje crossover C-HR
namířený proti Nissanu Qashqai.

Vzhled Toyoty se po celá desetiletí 
vyhýbal extrémům. Působil před-
vídatelně a změny uváděl po-

stupně bez velkých zvratů. Zdá se, že ty 
doby jsou pryč. V záplavě emotivně pů-
sobících aut Toyota nechce vypadat še-
divě a bere to od podlahy. Po roztodivně 

pryč s nudou

Motory pro toyotu C-HR
Verze 1.8 Hybrid 1.2 Turbo
Počet válců/ventilů 4/16 4/16
Zdvihový objem (cm3) 1797 + elektro 1197
Výkon  (kW/ot. za min) 72 + 53 85/5200
Točivý moment  (N.m/ot. za min) 142 + 163 185/1500-4000
Převodovka e-CVT 6 MAN, CVT CVT
Pohon 4x2 4x2 4x4

zprohýbaných a špičatých modelech 
Mirai a Prius přijíždí módní kříženec, 
spojující půdorys malého hatchbacku, 
zvýšenou světlou výšku SUV a siluetu 
kupé. Jak sami vidíte, je ještě zprohý-
banější a špičatější. Ostře řezané linie 
bočních oken a zadních partií napjatě 

toyota proace: rozměry
Karoserie Compact Medium Long
Délka  (mm) 4606 4956 5308
Rozvor  (mm) 2925 3275 3275
Objem kufru* (l) 224/1356 603/1624 989/2011
Údaje pro 5- a 9místnou verzi

kontrastují s oblejší přídí a vystouplými 
blatníky. Šikmé skloněné výběžky pod 
čelní maskou vypadají jako určené pro 
diodová denní světla, ta jsou ale zakom-
ponovaná do hlavních světlometů, za-
tímco v černé části nárazníku najdeme 
klasické kulaté mlhovky. 

Podobnou hádankou je, kde vlastně 
končí zadní dveře. Na Toyotě C-HR 
je zkrátka na co koukat a co objevo-
vat. Šlo-li designérům o tohle, úkol je 
splněn.

Jediný vystavený exemplář se před-
vádí na nepřístupné točně, takže o in-
teriéru zatím nic nevíme. Podrobné in-
formace ale máme o technice. Na nové 
platformě TNGA se kombinují mecha-
nické skupiny z aurisu a RAV4. To zna-
mená hybridní pohon s atmosférickým 
motorem 1,8 l a převodovkou e-CVT, 
nebo zážehový turbomotor 1,2 litru. Ten 
může pohánět přední i všechna kola, 
a to ve spojení s klasickou variátorovou 
převodovkou a mezinápravovou spoj-
kou. Bez ohledu na počet poháněných 
kol vzadu najdeme vždy víceprvkovou 
nápravu.

U prodejců se nový přírůstek obje-
ví až koncem roku, na dotazy ohledně 
ceny je tedy ještě brzy.

Víc 
možností, 
víc 
pohodlí

Nová generace Toyoty Proace přijíždí se 
dvěma rozvory, třemi délkami a mnoha 
kombinacemi interiéru od dvou- po deví-
timístný. U verzí, které nemají třetí řadu 
sedadel, může být druhá uchycená v ko-
lejnicích s dlouhým posuvem. Ve vyšších 
verzích nechybějí luxusní prvky výbavy jako 

kožené čalounění a boční posuvné dveře 
ovládané nohou. Proace se bude společně 
s Peugeotem Traveller a Citroënem Space-
tourer montovat ve francouzském městě 
Valenciennes. K nám dorazí v létě, pohánět 
jej budou motory PSA 1.6 a 2.0 BlueHDi, 
volitelně se samočinnou převodovkou. 

1.6 Diesel 2.0 Diesel
Objem  (cm3) 1560 1997
Výkon  (kW při ot./min.) 70/3750 85/3500 100/4000 126/3750
Točivý moment  (N.m při ot./min) 210/1750 300/1750 370/2000 400/2000

Motory pro toyotu proace


