
Druhá generace 1.2 TSI je asi nejlepším motorem moderních 
škodovek a vážné závady se mu zcela vyhýbají. Přesto lidi děsí 
zvuky z rozvodů a historky o „potkaných“ agregátech.

O motorech 1.2 a 1.4 TSI dokonale 

platí, že první dojem se špatně 

dělá napodruhé. Verze vyráběné 

od roku 2008 byly jen další evolucí le-

tité řady EA 111 – té, kterou už slavný 

konstruktér Petr Hrdlička nechtěl do 

favorita, neboť šlo o agregáty vzhle-

dem k výkonům velmi těžké. Došlo na 

ně až ve felicii (1.6/55 kW, kód AEE), 

kdy už Škodovka Volkswagenu patři-

la. Vůbec nelze říci, že by motory TSI 

starší řady byly špatné, ale leccos se 

muselo dohánět v servisech (rozvody, 

turbodmychadla) a s některými úska-

lími downsizingu si prostě neporadily. 

Nezlobí, ale umí postrašit
Naše zkušenosti s vozi-
dly s vyšším kilometro-
vým nájezdem jsou ta-
kové, že s nimi nebývají 
téměř žádné problémy 
– což zatím bezvýhrad-
ně platí i pro Octavie III 
s motorem 1.2 TSI, jichž 
už jsme se stavem přes 
200 000 km prodali 

hodně. Statisíce najetých kilometrů dokládají, 
že vůz byl denně v provozu, což mu svědčí 
mnohem víc než postavit jej před domek 
na trávník a nechat vlhkost hlodat na pod-
vozku třeba dva týdny bez hnutí. Kilometroví 
rekordmani, jejichž podvozky při rychlé jízdě 
okamžitě osychaly, vypadají zespodu obvykle 
jako nová auta. Vzhledem k tomu, že se 
takové vozidlo používalo a muselo spoleh-
livě sloužit, je předpoklad, že jsou všechny 
mouchy vychytané a na pravidelném servisu 
se nešetřilo. Tím se dostáváme k nejzásad-
nějšímu, a to nejenom při nákupu ojetého 
vozu s více najetými kilometry. Doložená 
servisní historie je zcela zásadní předpoklad 
pro nákup takového vozidla. Stav kilometrů je 
jen číslo, které nevypovídá nic o technickém 
stavu. Pokud si před zakoupením necháte 
vozidlo prohlédnout vaším mechanikem, 
nebo v servisu, což dnes slušný bazar nabízí 
standardně, nemělo by vás nic zásadního 
překvapit.

Stav kilometrů je jen číslo 

Igor Biněda, 
Expert Car

Účinnost vzrostla, odpadní teplo kleslo 

– a najednou jej bylo málo. Mnohá stará 

1.2 TSI tak při pomalých městských jíz-

dách trápí posádku zimou a sama si ředí 

olej benzinem, jak běží pořád na sytič. 

A kdo si yetiho s tímto motorem koupil 

jako jistotu na důchod, dvakrát mu roz-

vodový řetěz vyměnili na záruku a poté 

sám zaplatil 10 000 Kč za přestavbu na 

silnější, slyší jeho rachocení, i když jen 

vedle auta zacvrliká vrabec. 

Co chrastí, to se potká?
Dopisů, že nový motor, který už má 

znovu rozvodový řemen (viz servisní 

rady), rachotí snad víc než starý s vyta-

haným řetězem, máme od vás spoustu – 

sem tam i nějaké video z mobilu. „Když 

to chci ukázat v servisu, neozve se nic,“ 

píšete nám. Podstata jevu spočívá ve vy-

tečení horkem zřídlého oleje z variátoru 

proměnného časování ventilů. Než jej 

po startu čerpadlo zaplní olejem, chví-

li to trvá. Charakteristický rachot se tak 

ozve při startu, který následuje pět minut 

až půl hodiny po předchozí delší jízdě. 

Poté začne olej chladnout a houstnout, 

takže i jeho zbytek rychlé kmitání variá-

toru ztlumí. Je to vlastnost a nikdy z toho 

ještě nevznikl žádný problém – i auto 

Text: Martin Vaculík
martin.vaculik@cncenter.cz

SM 43 Bazarové uloženky
Vyšlo 23. 10. 2017

SM 44 Alfa Romeo Giulietta
Vyšlo 30. 10. 2017

SM 45 Druhá generace motoru
1.2 TSI ve škodovkách

SM 46 Ford Galaxy
Vyjde 13. 11. 2017

V rubrice Bazar
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Pocintaná hlava válců obvykle 
znamená, že majitel doléval 
olej. Spotřeba kolem 1 litru 
na 7000 km je u těchto motorů 
normální – zejména ve druhé 
části výměnné lhůty, kdy už 
jsou v oleji vyčerpaná aditiva 
proti spalování. Pomůže 
přechod na pevný interval 
15 000 km a hustší olej 5W-40.

Zapalovací svíčka 398

Ventil sací 881

Ventil výfukový 881

Hydraulické zdvihátko ventilu 287

Vodní pumpa (dohromady s termostatem) 4900

Elastický řemen pohonu příslušenství (bez napínáku) 466

Benzinový vstřikovač 5130

Ceny v Kč včetně DPH pro verzi CJZA (Octavia III, 77 kW)

Ceny náhradních dílů

Vyjde 13. 11. 2017

Octavia III (12/2012 – 8/2016)

Fabia III (10/2014 – 6/2017)

Rapid (5/2015 – 2/2017)

Yeti (5/2015 – 7/2017)
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s 351 000 km, jehož test najdete na další 

dvoustraně, klepalo pořád jen stejně. Ale 

chápeme, že lidé jsou zmatení – u před-

chozích motorů s řetězem bylo naopak 

poslouchání motoru žádoucí, aby se pře-

dešlo kolapsům. Zatímco octavia má TSI 

s řemenem už od prosince 2012, rapid 

a yeti měly staré agregáty s řetězem až 

do května 2015 – samozřejmě pod shod-

ným obchodním označením a se stejnými 

udávanými výkony. Leckdo navíc slyšel, 

že i nové motory se občas „potkaly“. 

V období od dubna 2014 do ledna 2015 

se totiž podařilo vyrobit sérii se špatně 

utaženými šrouby nastavovače vačkové 

hřídele, které se mohly za provozu vyto-

čit a následně si škrtnout o víko ventilů. 

Servisy měly všechna dotčená auta vyzvat 

k návštěvě. Pokud vyhlédnutá ojetina po-

chází z daného data, zkontrolujte, zda má 

akci za sebou. Jestliže ne, výrobce ji zdar-

ma udělá bez ohledu na skončení záruky 

– a to až do roku 2020. Když do značko-

vého servisu na preventivní výměnu variá-

toru nezavítáte a motor se vám „potká“, 

máte po záruce smůlu.

Topí a nežere
Nová řada vyřešila vážně vše, co trápilo 

starou. Díky napojení topení na samostat-

ný okruh hlavy bleskově vyhřívá interiér 

a zásluhou chlazených výfukových svodů 

je spotřeba nízká nejen při plynulé jízdě 

(není třeba chladit turbodmychadlo obo-

hacením směsi). Němečtí řidiči přispíva-

jící statistikou tankování na server Sprint-

monitor mají v průměru s Octaviemi 1.2 

TSI spotřebu 5,97 l, pomaleji jezdící Češi 

(omezená rychlost na dálnicích) se dosta-

nou pod 5,5 l/100 km.

Poruchy regulace turbodmychadla 
– pád do nouzového režimu: Selhání 
servomotoru ovládání obtokové klapky 
turbodmychadla – regulace plnicího 
tlaku. U aut vyrobených do 28. 5. 2014 
je nutné vyměnit celé turbodmycha-
dlo (32 931 Kč), od tohoto data stačí 
samotný servomotor (4494 Kč).
Pokles hladiny chladicí kapaliny bez 
vnějšího úniku: Naplnění složitého 
chladicího systému s třemi okruhy 
o různé teplotě se někdy nepodaři-
lo ideálně ani samotnému výrobci 
a poslední bublina vylétne třeba až 
po 50 000 km.
Únik chladicí kapaliny kolem vodní 
pumpy: Již není v rozvodech, ale hnaná 
od vačkové hřídele. Uniklá chladicí ka-
palina skončí bez dalších škod na zemi, 
nenapáchá škodu v rozvodech. Vadné 
bývá těsnění pod ní, nové stojí 163 Kč, 
ale práce na výměně je na 2,5 hodiny.

Zastavení motoru, setkání ventilů 
s písty: Od dubna 2014 do ledna 2015 
mohly být z výroby špatně dotažené 
šrouby na variátoru vačkové hřídele. 
Řešeno jeho bezplatnou výměnou 
v servisní akci (bez ohledu na servisní 
historii – do Škodovky mohou přijet 
i vozy udržované nezávislými opravci). 
Paradoxně se některé motory „potkaly“ 
i po výměně, když servisům natekl 
do rozvodů olej a byly líné ho pořádně 
vyčistit. 

Přednosti a nedostatky

Tichý chod
Absolutní pružnost
Překvapivá dynamika
Rychlé reakce na sešlápnutí plynu
Nízká spotřeba paliva 
(i v octavii do šesti litrů)
Poctivá konstrukce hlavy (vahadla 
s rolnami a hydraulickým vymezová-
ním ventilových vůlí)
Nesmírně propracovaná termoregu-
lace s nejteplejším okruhem pro blok 
(spotřeba paliva), chladnějším pro 
hlavu válců (ochrana katalyzátorů, 
prevence klepání) a nejchladnějším 
pro nasávaný vzduch a turbodmy-
chadlo (účinnost, výkon, životnost)

Složitý systém chlazení náchylný 
k zavzdušnění 
Vesničtí opraváři po nehodě bez 
speciálního vybavení ani nenaplní 
chlazení
Malá turbodmychadla pro benzinové 
motory neopravíte levně v nezávis-
lém turboservisu
Spojen se slabými manuálními 
převodovkami MQ 200, náchylnými 
k opotřebení (automaty DSG DQ 200 
nejsou o nic lepší)

Hodnocení variant
CJZA, Euro 5 – 77 kW, 175 N.m, 2012-2015
Výkonnější varianta Euro 5, na bazarovém trhu nejrozšířenější - vyskytuje 
se pouze v octavii. Právě u ní systémově hrozí problém s nastavovačem 
vačkové hřídele – zjistěte si, zda absolvovala servisní akci. 

CJZB, Euro 5 – 63 kW, 160 N.m, 2012-2015
Softwarově podladěný motor dodávaný jen s pětistupňovou převodovkou. 
Odspodu jede úplně normálně, při předjíždění mu však dojde dech. Opět 
verze jen pro octavii. 

CJZC, Euro 6 – 66 kW, 160 N.m, 2014-2017
Verze Euro 6, nejdříve přišla ve fabii, v roce 2014 i pro rapid. Mechanicky 
se neliší od Eura 5. Montován do lehčích modelů motor úplně stačí - i pro 
předjíždění.

CJZD, Euro 6 – 81 kW, 175 N.m, 2014-2017
Ve fabii a rapidu fantastický pohon - tichý, pružný, úsporný. Pozdější litrový 
tříválec odspodu duní. 

CYVA, Euro 6 – 63 kW, 160 N.m, 2015-2016
Verze Euro 6 pro octavii dostala upravený katalyzátor, schopný snášet ještě 
vyšší teploty. Její spotřeba nyní ještě méně roste s rychlostí jízdy - byť tato 
podladěná varianta moc rychle nejede. 

CYVB, Euro 6 – 81 kW, 175 N.m, 2015-2016
Nejlepší ze všech – s vylepšeným katalyzátorem, plným výkonem a normou 
Euro 6 – opět pouze pro octavii.

▲

▲

▲

Skvělá volba Záleží na prioritách Nebrat

Servisní rady
I tyto nové motory mohou stále používat klasické 

levné oleje VW 502.00 ve třídě SAE 5W-40 – 

pokud s nimi přejdete na pevný výměnný interval 

motorového oleje. Leckdy tím poklesne i spotřeba 

maziva proti specifi kaci VW 504.00 a SAE 5W-30.

Zajímavostí je rozvodový řemen, u nějž výrobce 

nepředepisuje žádné výměny – jen kontrolu 

v 240 000 km a pak každých 30 000 km. Zatím 

se zdá, že to opravdu vydrží – „potkané“ motory 

jdou na vrub vytočeným šroubům z variátorů 

nebo oleji, který do prostoru rozvodů natekl 

při opravě. Řemen je totiž vyztužený skelnými 

vlákny a opatřený tefl onovou povrchovou úpravou 

proti opotřebení. Prostor rozvodů je hermeticky 

uzavřen, aby se do něj nedostávaly nečistoty, 

které životnost řemenů zkracují.

Jak šel čas
2012 V prosinci dodány první Octavie III s tímto 

motorem. Výkonové verze 63 a 77 kW – druhá 

na českém trhu většinou s šesti převody 

(může ale mít jen pět).

2014 Nová Škoda Fabia, s ní poprvé verze Euro 6 

s 66 a 81 kW. Slabší pět rychlostí, silnější šest.

2015 V květnu příchod nové řady motorů do modelů 

Rapid a Yeti. Modernizace na Euro 6 

i v Octavii III – v ní silnější verze 81 kW, slabší 

však stále 63 kW (ne 66 jako u fabie a rapidu).

2016 Na jaře v octavii nastupuje nový motor 

1.0 TSI, do podzimního faceliftu vedle něj jede 

1.2 TSI/63 kW – poté vypuštěn bez náhrady.

2017 V květnu výměna motorů ve fabii a rapidu – 

kvůli tabulkovým hodnotám emisí čtyřválec 

nahrazen tříválcem 1.0 TSI. Výkony 70 

či 81 kW.
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Deset měsíců vyjížděly z výroby nastavovače 
vačkové hřídele s povolenými šrouby, které 
se pak vytočily a zasekly o kryt hlavy. 
Vyřešilo se to servisní akcí. Mezi lidmi však 
bohužel koluje, že i nové, spolehlivé motory 
se mohou „potkat“ – a to se bude napravovat 
dlouho. Foto nám zaslal čtenář.

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Nový typ rozvodů při kontrole nesmíte 
otáčet a ohýbat na rádius menší než 
25 mm. Běžně se tak zjišťovalo, zda 
pod patami zubů nejsou trhliny. Zde by 
to vedlo k poškození skelných vláken 
a zkrácení životnosti řemene.

INZERCE

Zde dobře vidíte obtokovou klapku 
turbodmychadla a její ovládací motor, 

který občas zlobí. 
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Závady a problémy

 Udržujte motor stále mladý

MOTOROVÝ OLEJ
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Často nám vyčítáte, že pro testy ojetých škodovek záměrně volíme nadprůměrně za-
chovalé kusy po „poloviční generálce“, které naprosto neodpovídají možnostem české-
ho kupujícího. Vzali jsme si to k srdci a otestovali nejlevnější Octavii III 1.2 TSI na trhu.

Ta nejlevnější

Po nejlevnější Octavii III s motorem 

1.2 TSI jsme pátrali na serveru 

Tipcars.com, sdružujícím nabíd-

ky českých prodejců ojetin. A měli jsme 

štěstí – od pohledu dobitý bývalý taxík 

za 169 000 Kč s 350 000 km se nacházel 

na Kostelecké ulici v Čakovicích u Pra-

hy, pár kilometrů od redakce. V bazaru 

Expert Car jsme pak měli štěstí podruhé 

– vůz nám pro reportáž půjčili. Jen tak, 

na dobré slovo. Ještě opisujeme číslo 

karoserie a motoru. Když nám ze Škody 

Auto potvrdili, že agregát je v autě oprav-

du původní, bereme klíčky a vyrážíme.

Taxík Jihočech
Co se dělo vzápětí, už tak sluníčkové 

nebylo. Auto chytá na dva až tři válce, 

motor sebou klepe. „Asi svíčky,“ od-

tuší prodejce, ale my jsme pesimisté 

a vidíme to spíš na podpálené ventily. 

Je totiž zjevné, že auto nemělo vůbec 

lehký život. Taxík z Tábora nenajezdil 

350 000 km na dlouhých cestách, ale 

po kouscích. Aby těch ran osudu pro 

skromnou dvanáctistovku nebylo málo, 

původní majitel ji přestavěl na LPG, což 

výrobce zakazuje a seznamem změn 

na originální plynové (byť na CNG) 

verzi G-Tec dokládá, co vše je třeba 

změnit, aby motor na plynné palivo 

pracoval spolehlivě. Právě podpálení 

ventilů je u neschválených přestaveb 

na LPG časté až pravidelné. Většinu 

zájemců kombinace enormního nájezdu 

(350 000 km u tři a půl roku starého 

auta!) a zjevné vady motoru odradila, 

takže dlouho stálo.

Vynechávajícím motorem jej sko-

ro nemůžeme odlepit z bláta, stěrače 

neochotně stáhnou ze skla směs mlhy 

a prachu. Boční okénko nejdřív nejde 

stáhnout, poté se hne s charakteristic-

kým lupnutím. K tomu zápach plísně 

a lezavá zima – zkrátka těžký život ba-

zarového dobrodruha.

Tlumiče jsou původní!
Ve vyšších otáčkách se chytají ostat-

ní válce a motor táhne skoro normál-

ně, ručička teploty leze rychle vzhůru 

a během kilometru je uvnitř příjemně. 

Dokonce i vyhřívání sedaček fungu-

je a na křižovatce nám motor vypne 

Škoda Octavia 1.2 TSI LPG, 2013, 
351 000 km, 169 000 Kč

Co je původní?
Auto má zcela původní pod-
vozek včetně hnacích hřídelí. 
Nic se nikdy neopravovalo 
na motoru, dvakrát však 
zazlobila převodovka – při 
poslední návštěvě značko-
vého servisu v 310 789 km 
absolvovala kompletní 
rozborku. Původní spojka 
vydržela 231 681 km, druhá 
pak jen do zmíněné opravy 
převodovky – pravděpodobně 
do ní natekl olej.

Zcela původní jsou 
na motoru rozvody. 
Servisní plán přede-
pisuje jejich kontrolu 
v 240 000 km, poté 
každých dalších 
30 000 km. Nyní 
nevypadají nikterak 
„před smrtí“, přece 
jen bychom je ale 
už preventivně 
vyměnili.

stop-start, který si motor sám při váž-

nější závadě deaktivuje. Tankujeme 

plyn a vydáváme se do Autostylu Trut-

nov na obvyklou prověrku. Překvapuje 

nás podvozek. Auto jede jak v kolejích, 

řízení je stále úplně přesné a tlumiče 

bez problémů drží kola na zemi v hr-

bolatých zatáčkách – kdo ví, kolikáté 

už budou. Že o nich v překvapivě kom-

pletní servisní historii není ani zmínka, 

nemusí nic znamenat. Taxikáři mnohdy 

jezdí do značkových servisů jen pro „ra-

zítko a nezbytné věci“, větší opravy si 

nechávají dělat jinde levněji.

Jenže překvapuje nás i Daniel Říha, 

trutnovský vedoucí servisu, když si 

bere zrcátko a čte nejen datum výroby 

(02. 05. 2013), ale i písmena FD na kon-

ci označení. „Kdyby si zákazník stěžo-

val na hlučnost zadní nápravy, mohly 

být tyto tlumiče v záruce vyměněny 

za jinak naladěné,“ vysvětluje. Žasne-

me, že 350 000 km taxikářského provo-

zu vydržely původní tlumiče, navíc ty, 

které sám výrobce označoval za poten-

ciálně vadné už z výroby a octavia kvůli 

nim svého času přišla do řečí. Vůbec se 

zatím zdá, že trojková octavia je sice 

Výrobce předepisuje vzdálenost elektrod 
0,7 až 0,8 mm (nová svíčka napravo). 
Motor s najetými 351 000 km dokázal jet 
se svíčkami, které měly skoro 2 mm. 

Na nejlevnější a nejvíce ojeté Octavii 1.2 TSI na trhu jsme
změřili kompresní tlaky s překvapivým výsledkem
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s dynamikou našeho rekordmana spo-

kojený ještě statisíce kilometrů. Běžel 

tiše jak švýcarské hodinky (žádné vůle 

na klice, zcela funkční hydraulická 

zdvihátka) a za 800 km se nehnula hla-

dina oleje v něm, takže jej určitě žád-

ným způsobem nebere. Proč jsme vo-

zem z bazaru tolik najeli, když z Prahy 

do Trutnova a zpět je to jen lehce přes 

tři sta? Protože jsme nemohli věřit spo-

třebě plynu. A jediným způsobem, jak 

ji ověřit, bylo vyjet úplně (do zapípání 

a přepnutí na benzin) 49 l natankova-

ných na začátku. To se nakonec stalo 

při 713 km. Znamená to 6,87 litru LPG 

na 100 km (přitom litr LPG má o 21 pro-

cent nižší výhřevnost než litr benzinu). 

Benzinu, který je zde potřeba pro stu-

dené starty a chlazení vstřikovačů, jsme 

spotřebovali zhruba 7 litrů. Každý kilo-

metr nás tak vyšel jen na 1,25 Kč. 

v některých ohledech ošizená (materiály 

uvnitř, hlučnost od kol a vlečené nápravy 

vzadu), ale mechanicky odolnější a ser-

visně méně náročná než oba předchůdci. 

I kultovní „jedničková“ oktávka už by 

v těchto kilometrech měla za sebou tři-

krát výměnu rozvodů po deseti tisících 

korun a jednou totální generálku přední 

nápravy za 25 000 Kč – to když se souč-

tem vůlí všeho (i ložisek a silentbloků 

podmotorového rámu) rozvibrují brzdy. 

Dvojková by zase měla třetí silentbloky 

předních ramen, prodřený lak karoserie 

od dveřních těsnění, počínající korozi 

zadních blatníků odraných od nárazní-

ků a zarezlé šrouby nastavování odklo-

nů zadní nápravy. Zde u nejvíce dobité 

trojky v republice překvapivě skoro není 

co řešit. Vrzání přední nápravy a snad 

i nadměrné odklony by se mohly vyřešit 

nalisováním nových silentbloků do ra-

men – stojí pár stovek a bude to v životě 

auta poprvé. Že z jednoho kusu děláme 

obecné závěry? Možná, ale při dnešní 

shodnosti sériové produkce docela pla-

tí, že všechny kusy jedné varianty mají 

i stejné závady. A také to zcela korespon-

duje s dvojicí ojetých 1.6 TDI (226 000 

a 223 000 km), o nichž jsme psali ve tři-

náctém letošním čísle.

Motor? Ten je bezvadný!
Dobrá, ale co motor? Jsme přesvěd-

čeni, že to má za sebou. „Věřím, že to 

opravíme,“ usmívá se po chvíli vrtání 

v motorovém prostoru Jiří Hrůza, zdejší 

zkušený mechanik. A vytahuje totálně 

„hotové“ zapalovací svíčky, které skoro 

nemají elektrody. Když už máme svíčky 

venku, měříme kompresi. Výsledek vi-

díte v tabulce, motor sám je bezvadný. 

Po montáži nových zapalovacích sví-

ček (stojí pěknou „raketu“ – 1600 Kč 

za čtveřici) jede motor na benzin i plyn 

normálně. Tedy o trochu méně táhne 

odspodu, než když byl nový. U malých 

turbomotorů je totiž tah z nízkých otá-

ček hodně opřen o velký plnicí přetlak 

a dříve bezvýznamné oleštění válců 

stačí, aby jej podstatná část unikla ko-

lem pístů do klikové skříně. Ale kdo 

neví, jak motor jezdil původně, bude 
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Lak z kůže 
na volantu zmizel, 
nyní je tam směs 
přírodní jelenice 
a potu. Na páce se ztratilo chromování 
a kůže byla prodřená až na podklad.

Měření kompresních tlaků
Výrobce udává pro kompresní tlaky nového motoru hodnotu 10 až 15. Hranice 
opotřebení (nutná oprava či výměna motoru) je 7 barů. I při vyšších hodnotách však 
nesmí být rozdíl mezi jednotlivými válci větší než 3. Pro srovnání jsme změřili ještě 
referenční vůz se stejným motorem (Fabii 1.2 TSI s 28 000 km).

Do 310 789 km má vůz kompletní 
dílenskou historii, poté už majiteli nějak 
došla motivace. Servisní prohlídka je 
přejetá o 16 000 km, takže olej je ve voze 
pravděpodobně 46 000 km. Prohlídka 
vozidla s výměnou oleje představuje první 
nutnou investici. Zápach plísně v interiéru 
našel vysvětlení ve stavu kabinového 
fi ltru – doporučujeme nejen výměnu, ale 
i dezinfekci výparníku ozónem. Vrzání 
od přední nápravy se vyřeší montáží 
nových silentbloků, následně je nutné 
seřídit geometrii. Hučelo ložisko levého 
předního kola, mění se jako celek s nábo-
jem za 3685 Kč. Víko zavazadelníku jsme 
museli podpírat latí, plynové vzpěry jej 
už vůbec nedržely. Za dvojici nových dáte 
1749 Kč. S preventivní výměnou rozvo-
dového řemene včetně dvojice kladek, již 

vyměněnými zapalovacími svíčkami a čis-
těním brzd by uvedení octavie do plně 
provozuschopného stavu v Autostylu 
Trutnov vyšlo na 26 121 Kč. Komu nevadí 
estetické chyby, neudělá s ní chybu – 
taková investice je u čtyřleté ojetiny zcela 
přiměřená. Kdo čeká míň, je mimoň.
Investice celkem:              26 121 Kč

Nutné investice

Mnozí Češi v autech rádi dýchají 
přes plísní porostlé kabinové fi ltry. 
Nový (originální) totiž stojí 530 Kč.

Kolik zbylo po 
351 000 km z původních 
77 kW a 170 Nm? 
Budete se divit, ale 
96,5 kW a 185,4 Nm. 
Jednak dynamické měře-
ní na válcové zkušebně 
není tak přísné jako 
statické při homologaci, 
navíc turbomotory od 
VW mají vždy podstatně 
vyšší výkon. Pro srovnání 
jsme změřili opět i fabii 
v referenčním stavu.

Měření na válcové zkušebně
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„Ty tlumiče jsou původní!“ Daniel Říha právě zjistil, 
že na voze přežily 351 000 km.

Zatímco sedačka řidiče byla zachovalá, 
neboť taxikář sedí a nevystupuje, ostatní 
nastupování cestujících zdevastovalo. 
Na zádech odnosili i dveřní těsnění.

Text: Martin Vaculík
martin.vaculik@cncenter.cz

1.2 TSI po 351 000 km
96,5 kW při 5990 min-1 185,4 N.m při 3030 min-1

31SVĚT MOTORŮ

Octavia 351 000 km Fabia 28 000 km

Válec 1                            (bary) 12,0 13,2

Válec 2                            (bary) 11,4 14,2

Válec 3                            (bary) 11,4 14,8

Válec 4                            (bary) 12,5 12,7

Octavia Fabia Dle výrobce

Výkon (kW/min-1): 96,5/5990 93,5/5325 77/4500-5500

Točivý moment (Nm/min-1): 185,4/3030 200,2/3880 175/1400-4000
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