
Škoda Citigo je proti favoritům a feliciím podstatně menší a ne-
smí tahat přívěs. Podobá se jim ale mechanickou robustností, 
nezmarným motorem a opravami, které zvládnete i svépomocí.

Dokud se jezdilo feldama, nebyly 
problémy s autama. Chceme tím 
říci, že Škodě Felicia, zejména se 

skvělým motorem 1.3 MPI, nebylo nikdy 
nic, co byste neopravili sami a za pár sto-
korun. Po ní přišla doba úvěrů na filtry 
pevných částic, které pak auto klidně zase 
ucpe, protože se na odlehčené lisované 

vačce protočil jeden z palců, na což ni-
kdo nedokázal přijít. Pokud nechcete 
zažít, jaké to je, když do servisu vozíte 
likvidační částky, a vůz zlobí furt stejně, 
máme pro vás jedinou radu. Zapomeňte 
na velká auta. Jen ta nejmenší dnes doká-
žou emisní normy prolézt se stejně jed-
noduchou technikou, jakou měla vzpomí-
naná felicia.

Menší, ale s delšími převody
V současném programu Škody Auto 

je to jen malé citigo, uvedené koncem 
roku 2011. Respektive i současná fabia 
ještě může mít motor 1.0 MPI – tedy bez 
turbodmychadla a přímého vstřikování. 
Ale aby v ní zvládla povinných škodo-
váckých osmnáct rozjezdů v alpském 
stoupání i s 800kg přívěsem, musí mít 

kratičké převody. Ve verzi 55 kW pak na 
rovné české dálnici při 130 km/h točí už 
4500 ot./min.

Citigo žádný přívěs tahat nesmí a je 
podstatně lehčí, takže na povinné roz-
jezdy stačí i dlouhé převody. Litrový tří-
válec v něm při 130 km/h točí jen velmi 
přijatelných 3500 ot./min ve slabší verzi 
44 kW a 3900 v silnější 55 kW. Citigo si 
to pak po německé dálnici dokáže švihat 
160 km/h bez vytí přetočeného motoru. 
Akcelerace je sice vlažnější, ale opravdu 
překvapuje, jak dobře zvládá malé au-
tíčko i dlouhé dálniční jízdy. Podvozek 
je perfektně zkonstruovaný po stránce 
komfortu i životnosti, a tak jsou skuteč-
nými limity úspory na komfortní výstroji. 
Na druhou stranu výrobce průběžně ně-
kdejší ideu moderního trabantu opouští 

Nová felicia českého venkova

Fo
to

 O
n

d
ře

j K
ro

u
ti

l a
 M

ar
ti

n
 V

ac
u

lík

Přednosti a nedostatkyPár slov o motorech
1.0 MPI/44 kW - CHYA (1,0 l, R3, 12V, 44 kW, 95 N.m, od 2011): Základní 
motor je zcela dostatečný a do roku 2016 má i delší převody. Do 4500 otá-
ček má zcela stejné parametry jako dražší 55 kW, až nad tuto hranici  
je softwarově uškrcen mapou předstihu.

1.0 MPI/55 kW - CHYB (1,0 l, R3, 12V, 55 kW, 95 N.m, od 2011): Za výkon-
nější verzi výrobce žádá neúměrně vysoký příplatek 13 000 Kč (ve fabii 
20 000 Kč). Liší se přitom jen softwarem řídicí jednotky. Vůbec se tak nedi-
víme lidem, kteří si u specialistů na chiptuning nechají její software nahrát 
do slabší varianty 44 kW. Výrobci se to možná nelíbí, ale technicky vzato to 
ničemu nevadí. Do roku 2016 má 55 kW kratší převody, takže stejně bude 
dynamičtější než „přečipovaná“ varianta 44 kW. Od loňské modernizace 
už to platí jen u verzí s automatem – manuály jsou stejně dlouhé v obou 
výkonových verzích.

1.0 G-TEC/50 kW - CPGA (1,0 l, R3, 12V, 50 kW, 90 N.m, od 2012): Originál-
ní verze na stlačený zemní plyn CNG má zvýšený kompresní poměr (z 10,5 
na 11,5:1) a odolnější ventilová sedla. Přirozenému poklesu výkonu při 
spalování paliva, které potřebuje více vzduchu, však stejně nezabrání. Proto 
má stále krátké převody jako dříve benzinová varianta 55 kW. Na poměry 
plynových průšvihů je tento motor pořád velmi spolehlivý.
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Skvělá volba Záleží na prioritách Nebrat

Ve třídě miniaut velmi dobrý komfort 
jízdy
Překvapivě dobré odpružení
Dlouhé převody = nečekaně pohodová 
jízda po dálnici
Spolehlivost a mechanická robustnost
Jednoduchý servis lze zvládat i své-
pomocí
Rychlé a účinné topení
Nízká spotřeba paliva

Nesmí tahat přívěs
Nemá topení na zadní sedačky
Zadní okna nejsou stahovací
Ošizená výbava (například okno spo-
lujezdce nelze do roku 2014 stáhnout 
od řidiče, v zavazadelníku do 2015 
chybí osvětlení)
Slabá tlumená světla (do 2016)
Nekomfortní automatická převodovka

Euro NCAP (2011)
Ochrana posádky při nárazu 

HHHHH� 89 bodů

Servisní rady
Citigo nemá žádné proměnné 
servisní intervaly určené k ni-
čení motorů, ale poctivý pevný 
15 000 km. Stačí tak levný olej 
dle VW 502.00. 
Zajímavé je, že citigo bez klimati-
zace nemá kabinový filtr. Z naše-
ho pohledu je to dobře. Nezávislé 
autoservisy a domácí opraváři si 
stále na tuto relativně novou po-
ložku pravidelné údržby nezvykli, 
a všechny vesnické fabie se 
mlží kvůli vložce porostlé plísní 
a humusem. U vozů s klimati-
zací měňte kabinový mikrofiltr 
každý rok, filtr sání po 60 000 km, 
po stejné vzdálenosti trojici 
zapalovacích svíček a každé dva 
roky brzdovou kapalinu.

Ceny – příklady z českých autobazarů
Nejlevnější: 130�000�Kč,�Citigo�1.0�MPI�3D,�2012,�102�000�km
Nejdražší: 307�900�Kč,�Citigo�Fresh�5D�1.0�G-TEC/50�kW,�nový�vůz
Náš tip:� 169�900�Kč,�Citigo�1.0�MPI�3D,�2015,�15�000�km

Jak šel čas
2011: Uvedení�modelu�na�trh.�Motory�1.0�MPI�

ve�verzích�44�a�55�kW,�pětistupňová�manuální�
či�robotizovaná�převodovka.�Technicky�identičtí�
sourozenci�Volkswagen�Up�a�Seat�Mii.

2012: Verze�G-Tec�na�zemní�plyn�s�výkonem�50�kW.

2013: Paměť�pro�navrácení�sedadla�spolujezdce�
do�původní�polohy�(u�3D�se�přes�něj�nastupuje�
dozadu).�Sklopné�sedadlo�spolujezdce�
i�u�pětidveřové�varianty.

2014: Vyšperkovaná�sportovní�verze�Monte�Carlo.�
Za�příplatek�Sound�systém.�Od�řidiče�už�lze�
ovládat�i�okno�spolujezdce.�Kontrola�tlaku�
v�pneumatikách.

2015: Upravený�(pohlednější)�interiér.�Denní�světla�
LED�v�nárazníku.�Osvětlení�zavazadelníku,�
krycí�plato�na�šňůrkách.

2016: Modernizace�modelu�-�mnohem�účinnější�
dvouparabolové�světlomety�s�pásky�denních�
LED.�Nová�grafika�přístrojů�a�prvky�výbavy�-�
automatická�klimatizace,�samočinná�aktivace�
světlometů,�jiná�autorádia,�deštník�pod�
sedadlem,�nová�litá�kola,�na�přání�sportovní�
paket�a�dvoubarevná�karoserie.�Vzadu�
chybějí�stropní�madla.�Prodloužené�převody�
verze�55�kW.�VW�Up�dostává�volitelně�
motor�1.0�TSI/66�kW�a�multifunkční�volant,�
citigo�ne.

Mladoboleslavský prcek 
se záhy po uvedení stal 
hitem, hodně prodaných 
kusů však zamířilo do fi-
remních služeb a na trhu 
je po letech slušný výběr. 
V bazaru asi exemplář 
nonstop rozvážející pizzu 
po dobu tříletého „operá-

ku“ na první pohled nerozeznáte. Faktem však 
je, že většina ojetin z levnějšího konce nabídky 
(pod 150 000 Kč) za sebou nějaký takový 
osud mívá. Nedá se ale říci, že by to byl u takto 
mladé ojetiny objektivní problém, spíš novope-
čený majitel sklidí posměch od hospodských 
rozumbradů. Je to podobné jako s mladými 
auty jezdícími jako luxusnější odnož smluvní 
přepravy, kterých se kdekdo bojí jako čert kříže 
(„vždyť je to proboha drožka“), ale v reálu to 
často bývají auta udržovaná a jezděná s citem. 
V bazarech je citigo žádané, nejvíce se jich 
prodává na naší pražské a brněnské pobočce. 
Do velkoměsta je ideální, kdekoliv jinde si ale 
zákazník z bazaru za stejnou cenu odveze 
raději dvojkovou Fabii Combi. Robotizovanou 
převodovku má jen desetina ojetin na trhu, což 
odpovídá i ostatním zástupcům třídy miniaut. 
Člověk holt musí mít k „šaltpáce“ opravdu silný 
odpor, aby mu stálo za to pátrat po škubajícím 
robotu.

Táhnou zejména ve městech

Jindřich Topol, 
AAA Auto

a každým modelovým rokem se citigo 
více přibližuje modernímu vozu (viz his-
torie modelu). Ze všech výbavových 
ostudností tak zbyly jen dvě: zadní boční 
okénka nejsou ani u pětidveřové verze 
stahovací, jen výklopná. A dozadu neve-
dou žádné výdechy topení, ani obvyklé 
pod předními sedačkami. Tenká podlaha 
je tak v mrazech dokonale ledová a po pár 
desítkách kilometrů doslova zmrazí nohy. 

Kauza tažné zařízení
Vzadu se v tomto voze jezdí málo-

kdy. Notnou chvíli už asi nadskakujete 
z jiné informace – opravdu nesmí citigo 
tahat přívěs? Vždyť s hmotností hodně 
pod tunu má 44 či 55 kW – tedy vý-
kon, který přednedávnem ještě stačil 
i základní octavii. A vozík jste přece ta-
hávali už za Škodou 1000 MB. I jejích 
33 kW na dvě role drátěného pletiva či 
jiný chalupářský náklad v pohodě stači-
lo. Jenže automobilka s tažným zaříze-
ním pro citigo opravdu vůbec nepočítá. 
Nejenže ho sama nenabízí (z výroby 
ani jako příslušenství), ale v listu CoC,  
z nějž vycházejí velké technické průkazy, 
vůbec neudává hmotnosti přípojného vo-
zidla. Byť třeba polské firmy na něj tažné 
zařízení k dodatečné montáži nabízejí, 
žádný úřad vám jej následně nezapíše.

Ovšem Češi vymysleli kličku. Není to 
tažné zařízení, ale nosič na kola, jehož 
jedna část je rozměrově stejná, jako bývá 
tažné zařízení. A takový nosič v TP být 
zapsaný nemusí. Policejní hlídka po vás 
asi předvedení té druhé části (na níž už 
drží samotné bicykly) chtít nebude, ale 
běda, jestli vás chytí s vozíkem, či s ním 
dokonce budete mít dopravní nehodu.  
To pak můžete platit po zbytek života. 

Spolehlivý a velmi úsporný
Motor 1.0 MPI byl v roce 2011 prvním 

ze zcela nové řady EA 211, z níž vychá-
zejí všechny současné zážehové jednotky 
VW do 1,6 litru. Je skloněný dozadu, 

takže autu stačí kratší příď – citigo z toho 
těží skvělou manévrovatelností. Má chla-
zené výfukové svody, takže na dálnici už 
nemusí obohacovat směs kvůli ochraně 
katalyzátoru. Díky tomu má úžasnou 
spotřebu – ani na německých dálnicích 
nevezme přes šest, na českých se drží 
do 5,4 l a mimodálniční ekojezdci se 
s ním dostanou i na čtyři litry na sto kilo-
metrů. Rozvody má poháněné řemenem, 
který na rozdíl od řetězů netrpí torzními 
kmity a nemá tendenci k vytahávání, 
chrastění ani přeskakování. Interval jeho 
výměny je stanoven na 240 000 km, což 
většina zájemců o citigo nikdy nenajede. 
S výjimkou pizzařů, kteří tento nájezd 
mnohdy i přešvihli.

Řemen neměnil snad zatím vůbec 
nikdo, a nic se nestalo. „Vzhledem 

Ergonomie je dobrá, ale prostřední výdech nelze uzavírat ani regulovat  
a volant běžným postavám stíní kus tachometru

Citigo by 
mělo i dlouhé 
cesty zvládat 
vlastně stejně 
pohodlně jako 
fabia - je tiché 
a dobře péruje. 
Ovšem sedač-
ky jsou v něm 
malé a špatně 
tvarované 
– po pár ho-
dinách z nich 
bolí záda.

Text: Martin Vaculík
martin.vaculík@axelspringer.cz

SM 52 Toyota Yaris I
Vyšlo 27. 12. 2016

SM 01 VW Sharan
/Seat Alhambra IIVyšlo 2. 1. 2017

SM 02 Škoda Citigo

SM 03 Jeep Wrangler 
(JK - od 2007)Vyjde 16. 1. 2017 

V rubrice Bazar

Každý rok vyčistěte oddělovací prostor pod čelním 
sklem. Pokud tam bude stát voda, zničí napojení 
kabelových svazků.

Mechanika motoru je maximálně odlehče-
ná, aby nevyžadovala vyvažovací hřídele. 
Místo nich zde jsou záměrně házivé řemeni-
ce. Zatím tu nic nezlobí. Kdyby se náhodou 
po letech náhle zastavil, jděte nejdřív po 
hlavním kostřicím kabelu. Zkontrolujte, 
zda nezoxidoval a neuklepal se. Oprava je 
minutová záležitost.

Objem zavazadelníku 251 l 
není v rámci třídy vůbec špat-
ný. Horší je, že do roku 2015 
mu chybělo osvětlení a krycí 
plato zůstávalo zdvižené 
i po zavření dveří – vrátit jste 
jej museli ručně, často kvůli 
tomu i zastavit u krajnice.
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Automatická převodovka nevidí sil-
nici. Proto neví, že rovinka je jen 
kratičká a za ní se zvedá kopec. 

Převodovka v citigo tak neváhá zařa-
dit pětku v městských padesáti a nechat 
maličký tříválec brblat při necelých 1500 
otáčkách. Díky tomu naměří v normo-
vaném cyklu zázračných 95 g CO

2
 na 

kilometr - manuál se musí držet přede-
psaných okamžiků řazení. Samozřejmě 
jakmile podtočený litr pocítí pod koly 
stoupání, okamžitě zpomaluje. Automat 
v citigo není nic jiného než normální ma-
nuál, jenže za lanovody řazení a vypínací 
páku spojky tahají servomotory. Podřazu-
je tak stejně pomalu jako normální řidič. 
Než najde čtyřku, jedete už čtyřicet. A tak 
zkusí trojku, to už jste však na třiceti. 
Proto skončíte na dvojce tam, kde stačilo 
včas dát čtyřku.

Ani větší auta s dvouspojkami či měni-
čovými automaty kopec nevidí. Přikryjí to 
však schopností přenášet točivý moment 
i při přeřazení a obvykle i nadbytkem vý-
konu. Citigo nemá ani jedno. Než se za-
čnete pohoršovat – za normální automat 

Pro ty, kdo řadit nemohou

se připlácí běžně 60 000 Kč. Nejmenší 
škodovka s dvojicí pedálů je proti třípe-
dálové jako nová jen o 13 000 Kč dražší, 
což zhruba platí i pro ojetiny.

Ani v servisním plánu nenajdete žád-
né náklady navíc, dokud se něco nepo-
kazí. A ono se zatím skoro nic nekazí. 
Sem tam musí někdo normálně vyměnit 
spojku, zejména pokud hodně popojíždí  
v zácpách. Ale stojí úplně stejných zhruba 
osm tisíc jako u verze s manuálem. Za ty 
peníze nepořídíte u opravdových automa-
tů často ani výměnu oleje s filtrem.

Po cestě na obvyklou prověrku do trut-
novského Autostylu naše rozčarování 
mizí – na dálnici převodovka už frčí 
na poslední převod, v zatáčkách přepíná-
me do manuálního režimu a řadíme po-
délnými pohyby voliče. 

Štvou nás také rozjezdy. Citigo se dává 
do pohybu se zbytečnou prudkostí, jakou 
známe třeba od řidičů, kteří nemají cit pro 
bod záběru spojky a rozjíždějí se jedním 
naučeným pohybem: hrc, skok a jedou. 
Funguje jim to, ale pokud máte jako spo-
lujezdec zrovna v ruce kafe, budete prát 

Škoda Citigo 1.0 MPI/44 kW AT, 
2013, 73 500 km, 179 999 Kč

Konkurenti ojeté Škody Citigo
Výroba: Od 2007
Popis: Malý fiat je stylovka, uvnitř stísněnější 
než citigo, ale většinou lépe vybavený a bez 
ošizených detailů. Automatickou klimatizaci 
nabízí už od počátku (citigo až od loňského 
roku), ale dejte pozor třeba na kožené ča-
lounění sedaček – Italové k němu zapomněli 
nabízet vyhřívání, a to je pak v zimě tortura. 
Z motorů doporučujeme starý 1.2/51 kW – 
stačí, je spolehlivý a neomezuje rejd jako větší 
verze 1.4 16V a 1.3 JTD.

Výroba: 2005-2014
Popis: Trojčata vyráběná v Kolíně podobně jako 
citigo překvapují schopností rychlé a komfortní 
jízdy i po dálnici. Mají dlouhé převody, perfektní 
podvozky a litrové tříválce s výkonem 50 kW se 
činí. Dejte pozor na verze bez posilovače řízení 
– někoho mohou třeba na sněhu bavit, ale pro 
dámu do města představují zbytečnou dřinu. 
Škoda Citigo má posilovač vždy.

 Fiat 500  Peugeot 107, Citroën C1 a Toyota Aygo

Pravidelný servis 75 000 km a brzdy: 
10 000 Kč. Vůz v minulosti absolvoval 
všechny předepsané prohlídky včetně 
poslední šedesátitisícové, při které citigo 
dostává nové svíčky a vzduchové filtry. 
Za 1500 km tak testovaný vůz čeká 
prohlídka při 75 000 km, která je zase 
velmi jednoduchá. Doporučíme přiobjed-
nat si dezinfekci klimatizace a výměnu 
předních brzd – z destiček namáhaných 
zřejmě městským poskakováním zbyly 
už poslední tři milimetry, pro ideální 
účinnost bychom k nim přidali i nové 
kotouče.

Nutné investice

Motor:� zážehový�atmosférický�tříválec
Zdvihový�objem:� 999�cm3

Největší�výkon:� 44�kW�při�5000�ot./min
Největší�točivý�moment:� 95�N.m�při�3000�ot./min
Převodovka:� pětistupňová�automatická
Zavazadlový�prostor:� 251-951�l
Rozvor�náprav:� 2420�mm
Vnější�rozměry:� 3563�x�1641�x�1478�mm
Maximální�rychlost:� 162�km/h
Zrychlení�z�0�na�100�km/h:� 16,7�s
Kombinovaná�spotřeba�paliva:� 4,3�l/100�km
Cena�zkoušeného�vozu:� 179�999�Kč

Technické údaje

k velikosti motoru je zde řemen opravdu 
velice masivní. Občas si jej na výrazněji 
ojetých citigo zkontroluji, ale vždy vypa-
dá jako nový. S doporučením preventiv-
ních výměn počkáme na desetileté stáří,“ 
říká Daniel Říha z Autostylu Truntov, 
který vždy servisní plány starších aut roz-
šiřuje tak, aby zůstala spolehlivá. 

Pořiďte si „momenťák“
I celý motor je zatím absolutně spo-

lehlivý. „Nejdražší patálie, co jsme 

zaznamenali, si uživatelé způsobili 
sami. Když mění olej, nevymění výpust-
ní šroub s podložkou, a ještě jej příliš 
utáhnou. Praskne jim hliníková vana. 
Takových tady máme na výstavu už ně-
kolik. Utahovací moment šroubu je jen 
8 N.m,“ upozorňuje Daniel Říha. Pokud 
v citigo budete měnit olej svépomocí, 
kupte kromě samotného maziva (spe-
cifikace VW 502.00) a olejového filtru 
(číslo 04E115561H za 205 Kč) i šroub 
(N 902 889 01 za 64 Kč) a podložku  

Proti korozi pomohou podběhy
Citigo je zespodu potažené tlustou vrstvou 
plastizolu a celkově není jeho ochrana proti 
korozi nikterak podceněná. Jako nemístné 
šetření se však projevilo, že vůz nemá výplně 
zadních podběhů. Kamínky hlasitě cinkající 
do plechu dokážou protikorozní ochranu 
probít. S gustem to udělají v místě, kde se 
plech zadního boku stýká s výliskem, v němž 
je hrdlo palivové nádrže. Odtud začne bujet 
koroze. Úplně stejnou chybu měly první octavie, 
u nichž výplně vzadu chyběly levnějším verzím 
LX a GLX, nejdražší SLX je mělo. Citigo je 
spravedlivé, sériově nemá výplně žádná verze. 
Objednat se však dají jako náhradní díl, vyvinutý 
původně pro elektrickou verzi sourozeneckého 
Volkswagenu Up. Doplnění vřele doporučujeme 
všem, kdo chtějí mít citigo déle či jezdí po sil-
nicích sypaných štěrkem. Potřebné díly, jejich 
cenu a počet vidíte v tabulce. Náklady na práci 
a tmel by neměly přesáhnout 600 Kč.

Hodnocení
Komfort: 1,75

Prostornost: 1,50

Dynamika: 2,00

Pohonné jednotky: 1,00

Spolehlivost: 1,00

Kvalita: 2,00

Servisní náročnost: 1,25

Ceny dílů: 2,00

Výsledná známka 1,56

Váznutí a vibrace zadních brzd: Při 
dlouhém stání přireznou čelisti k bub-
nům. Jednou ročně buben sejměte 
a vyčistěte od zbytků obložení, které 
váznutí způsobují.
Praskání žárovek denního svícení: 
Do roku 2015 má citigo denní světla 
žárovkami v hlavních reflektorech. Spe-
ciální dvouvláknové žárovky (21 W 
pro denní, 5W pro parkovací světla) 
často praskají. Cena originálního dílu 
(N 107 332 02) je bohužel značných 
222 Kč.
Vozidlo s automatickou převodovkou 
nelze nastartovat: Závada řídicí jednot-
ky, která nerozpozná zařazený neutrál 
a neumožní start. U některých modelů 
stačilo přehrát software, u jiných bylo 
nutné vyměnit celou jednotku.
Koroze v okolí víčka nádrže: Vinou 
otlučení protikorozní ochrany zevnitř 
od odletujících kamínků. 
Rozličné závady elektrické sítě (na-
příklad svítící ABS): U některých vozů 
byl kabelový svazek pod čelním sklem 
více vychýlený do volného prostoru 
a teklo do něj, což způsobovalo zkraty 

Závady a problémy
v napojení vodičů. K něčemu podobnému 
může dojít, když se odtoky zaplní nečis-
totami a stojí zde voda.
Přetržený plochý řemen pomocných 
agregátů: U prvních modelů pod ním 
chybí kryt, zabodávají se do něj odletující 
kamínky a jednoho dne může prasknout. 
Doporučujeme doplnění krytu.

U modelů vyrobených do června 2014 
chybí kryt plochého řemene, který se 
pak může rychle zničit. Stojí 320 Kč 
(číslo 1S0 825 250). Ovšem u aut 
vyrobených před říjnem 2013 je potřeba 
kvůli montáži krytu zakoupit i jinou výplň 
pravého nadkolí – s objednacím číslem 
1SU 809 962 F stojí 1100 Kč.

(N 013 815 7, 50 Kč). A pořiďte si mo-
mentový klíč.

Ten byste měli mít, i pokud svépo-
mocí měníte kola. U tohoto modelu jsou 
kolové šrouby jen čtyři a subtilnější než 
u větších škodovek. Též jejich předepsa-
ný utahovací moment je nižší: 110 N.m 
místo 120. Kdybyste je utáhli na sto dva-
cet, jistě nic nepokazíte – zmíněnou ško-
du (vedle šroubu se může zničit i náboj) 
udělají pneuservisy, které se do šroubu 
naplno pustí pneumatickou pistolí. Ale 
mohlo by se to podařit i vám, když si 
na klíč nasadíte trubku a budete na ní ská-
kat. Použitelný „momenťák“ už dnes stojí 
dvanáct stovek.

Panika i skutečné problémy
Asi nejčastěji si v četných dopisech 

stěžujete na převodovku. Konkrétně 
chrastivé zvuky při volnoběhu, řazení 
zpátečky přes zuby a prokluzující spojku, 
kterou jste si museli vyměnit i u zánov-
ních aut na vlastní náklady.

Chrastivé zvuky zní sice u nového 
auta nepatřičně, ale ničemu nevadí. Je 
to normální projev synchronních spojek, 
když nejsou zatížené zařazeným převo-
dem a zastavená kola diferenciálu na ně 
přestanou házet olej, který vymezuje vůli. 
Výrobce vyvinul lamelu s měkčími pru-
žinami, která pohltí torzní kmity a méně 
rozechvívá převodovku. My bychom 
však jen kvůli chrastění auto nerozebírali.

Pokud při řazení zpátečky počítáte 
zuby, také nemusíte ještě panikařit. Lev-
ná a malá převodovka MQ 100 totiž nemá 
zpátečku synchronizovanou, ani její me-
chanismus řazení nepoužívá přibrzdění 

Citigo nabízí i automatickou převodovku. Je tak jedním z nejlev-
nějších aut na trhu, k jejichž ovládání stačí jedna noha a jedna 
ruka. Má co nabídnout i lidem, kteří mají končetiny zdravé?

bundu. Daniel Říha nás uklidňuje: „To 
půjde vyřešit, uděláme znovu základní 
nastavení.“ Do auta usedá s diagnostikou 
a servomotorům přikazuje, aby si zno-
vu osahaly body záběru spojky a dráhy 
řazení. Hned první rozjezd je mnohem 
plynulejší.

Jinak je to auto pěkné, bez vad a ser-
visních zanedbání. Zdravotně postižený, 
který ke stotisícovému státnímu příspěv-
ku může přiložit právě jen 80 000 Kč, 
neudělá s testovaným bílým kouskem 
od AAA Auto žádnou chybu. 

Ceny náhradních dílů
Filtr�oleje 205
Kabinový�mikrofiltr 440�
Zapalovací�svíčka 214�
Přední�brzdové�destičky 1488�(987)
Přední�brzdový�kotouč 2030�
Přední�tlumič�pérování �2202�
Zadní�tlumič�pérování 3695
Čelní�okno 3812�
Přední�nárazník 6109
Přední�světlomet 5489�
*�Ceny�v�Kč�včetně�DPH�na�testovaný�vůz

Daniel Říha z Autostylu Trutnov ukazuje, kde lidé při svépomocné údržbě nejčas-
těji chybují. Pokud při výměně oleje nedáte i nový šroub s podložkou, navíc jej 
utáhnete příliš vysokým momentem, bývá výsledkem prasknutí hliníkové vany.

Základní nasta-
vení převodovky 
je hotové za pár 
minut. Daniel 
Říha říká, že 
se jím vyléčí 
většina stíž-
ností zákazníků 
na nekomfortní 
řazení či roz-
jezdy.

předlohové hřídele přitlačením jiného 
synchronu – jak je u větších aut běžné. 
Pomůže buď delší čekání se sešlápnutou 
spojkou (k čemuž vyzývá návod k obslu-
ze), nebo rychlý trik známý ze vzpomí-
nané felicie: před zpátečkou zařaďte třeba 
dvojku, nepouštějte spojku, a teď už by to 
mělo jít lehce. Když ne, máte problém se 
spojkou, v níž se unavila přítlačná pru-
žina a i při sešlápnutém pedálu je stále 
trochu v záběru. To máte šanci v záruce 
reklamovat, ale učiňte tak dřív, než spoj-
ku spálíte a vše bude zmodralé. Pak totiž 
výrobce spíš než ve výrobní vadě bude 
problém vidět v hrubém zacházení.

Tím se dostáváme k prokluzující 
spojce. Jde o finální fázi, když někdo 
tendence vozidla k soustavnému plížení 
a obtížné řazení přehlédne. Některým 
se však spálit obložení podaří, i když se 
spojkou původně nebylo nic špatně. Tří-
válec k tomu svádí, kadence zážehů je 
u něj o čtvrtinu nižší. Kdo má naposlou-
chaný čtyřválec, moc jej vytáčí. Podívej-
te se proto občas na přístrojovou desku 
– zda se zbytečně nerozjíždíte na 3000 
otáček.

Škoda Citigo 1.0 MPI/44 kW AT  TEST

32 SVĚT MOTORŮ 33SVĚT MOTORŮ

WHT�003�737 Matice�stavěcí 4�x�2�Kč
N�106�213�01 Matice�rozpínací 4�x�15�Kč
N�908�338�01 Matice�rozpínací 6�x�11�Kč
12E�810�429 Držák 247�Kč
12E�810�430 Držák 247�Kč
1S0�810�987�9B9 Adaptér 133�Kč
1S0�810�988�9B9 Adaptér 133�Kč
12E�810�969�A Podběh 953
12E�810�970�A Podběh 953
N�909�747�01 Šroub 18�x�4�Kč
Díly�celkem 2872�Kč


