SROVNÁVACÍ TEST
VW Polo
1.0 TSI Style
70 kW
Cena od
495 900 Kč

VW Polo vesrus Hyundai i20

Etalon může být
Polo již tradičně zastupuje Volkswagen v segmentu B. Stejnou úlohu má také i20 u korejské
značky, jakkoliv tradici zdaleka takovou nemá. Obě auta mají stejně velký motor, podobný výkon,
a dokonce se nám sešla v obdobné výbavě. Které je lepší?
Polo je s námi už od poloviny 70.
let. Dodnes vzniklo více než 18 milionů
kusů. Současná generace dorazila v roce
2017 coby od základu nové auto. V letošním roce prošlo polo modernizací,
která se zaměřila zejména na optiku
a další posílení výbavy a také bezpečnosti. Hyundai i20 se vyrábí od roku
2008, současné auto je zástupcem třetí
generace a modernizací dosud neprošlo.
Nejprve co mají obě auta společné.
Oba pohání litrový přeplňovaný tříválec
s přímým vstřikováním benzinu, přičemž
nejvyšší výkon se liší jen o čtyři kW.
Tady kraluje se svými 74 kW korejský
vůz.
Na začátku si musíme říci, že testované i20 poháněl agregát vybavený mild
hybridní technikou využívající palubní
napětí 48 voltů. Taková verze ovšem na

Kabina pola je
kvalitní a pohledná zároveň. Za
elektronickou
přístrojovou desku
s úhlopříčkou 10,25
palce ale v našem
případě připlácíte
7800 korun.
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Hyundai i20
1.0 T-GDI Style
70 kW
Cena od
449 990 Kč

jen jeden, i když...
českém trhu neﬁguruje. U nás je varianta motoru s výkonem 74 kW k dispozici pouze bez mild hybridní techniky.
Pokud ji v i20 chcete, musíte zvolit výkonnější verzi motoru s 88 kW. Ve výbavě Smart začíná na 429 990 koru-

nách. Mild hybrid ale není jedinou
odlišností od verze motoru, která jej
nepoužívá. Hyundai uvádí, že výkon
elektromotoru, jenž asistuje spalovacímu agregátu přes řemen pohonu příslušenství, činí 12 kW. Ve výsledku jsou
Interiér současné i20 nápadně
připomíná palubní
desku pola. Možná
šlo o záměr tvůrců.
V každém případě
elektronický přístrojový štít je zde
standardem.

▲

ale výkony obou verzí motoru 1.0 T-GDI
stejné jak u verze s mild hybridem, tak
i bez něj. Rozdíl ovvšem spočívá také
v převodovce.
S mild hybridem se u i20 pojí šestistupňové manuální ústrojí iMT, které se
vyznačuje elektronicky ovládanou spojkou. Klasický pedál sešlapujete pouze
proti pružině, přímo jím nic neovládáte.
Současně se pohyb přenáší na snímač
polohy, na jehož základě (a také podkladů od řídicí jednotky pohonu) dojde
k ovládání spojky. Ať už je to při rozjíždění, nebo změněn rychlostních stupňů. Řazení pákou je ale zcela konvenční,
navíc lehké a přesné. Vzhledem ke složitosti systému nás překvapilo sladění
mechanismu ovládání spojky, takže
rozjezdy jsou plynulé a bez škubání.
Snad jen trochu nezvykle působí ovládací síla na pedál vinou chybějící hysteréze (rozdíl mezi klidovým a smykovým
třením), jíž se vyznačuje bovdenové
ovládání. Polo si muselo vystačit pouze
s pětistupňovou převodovkou MQ 200.
I tady bylo řazení přesné a lehké, navíc
s konvenčním ovládáním spojky.
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SROVNÁVACÍ TEST
HYUNDAI
i20

HYUNDAI i20

S rozvorem
2580 mm má i20
předpoklady nabídnout vzadu více
místa v podélném
směru než německý konkurent.
Samočinná klimatizace je v testované výbavě Style
standardem, ale je
pouze jednozónová. Kufr je
podprůměrný, když
pojme jen 262
litrů, po zvětšení
1075 litrů.
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z 80 na 120 km/h. Hyundai to na pětku
tr valo 14,2 sekundy, na šestku
19,1 sekundy, kdežto polo potřebovalo
na pětku 17,4 sekundy. Při měření akcelerace z klidu byl rychlejší korejský
vůz, ale pouze do 100 km/h. Na

VW
POLO

130 km/h se rychleji rozjelo polo, totéž
na 160 km/h (37,2 sekundy hyundai,
36,1 sekundy V W). Motoru TSI tak
i pocitově chvíli trvá, než zabere, ve
vyšších otáčkách ale spolupracuje lépe
než tříválec i20.

▲

VW POLO
1751
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O jeden převod méně se velkou měrou podepsal na pružném zrychlení,
v němž polo se svým sokem prohrálo.
Že se pětka převodovky pola nachází
někde mezi pětkou a šestkou skříně
i20 ,dokazuje měření akcelerace

Rozvor pola je
o 28 mm kratší,
vzadu je tudíž
o špetku méně
místa v podélném
směru. I tady
je samočinná
klimatizace standardem, a je dokonce dvouzonová.
V segmentu B jde
o unikum (kdysi to
měl Peugeot 207).
S 351 litry, po
zvětšení s 1125 litry je zavazadelník
rekordní.
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SROVNÁVACÍ TEST

Emisní norma
Záruka na vůz
Záruka proti prorezivění
Záruka mobility
Servisní interval

Euro 6d-ISC-FCM
5 let/bez omezení
12 let
5 let
15 000 km/rok

Euro 6d-ISC-FCM
2 roky/bez omezení
12 let
doživotní
dle ukazatel/30 000 km/2 roky

0-50 km/h (s)
0-100 km/h (s)
0-130 km/h (s)
Pružnost
60-100 km/h (s)
80-120 km/h (s)
Pohotovostní/užitečná hm. (kg)
Rozložení hmotnosti př./z. (%)
Průměr zatáčení vlevo/vpravo (m)
Brzdy studené ze
100 km/h (m)
Brzdy zahřáté ze
100 km/h (m)
Vnitřní hlučnost při
50 km/h (dB[A])
při 100 km/h (dB[A])
při 130 km/h (dB[A])
Emise CO2 (g/km)

3,4
10,7
19,9
9,8/13,1 (4./5. stupeň)
14,2/19,1 (5./6. stupeň)
1177/443
62/38
11,1/11,0
34,6
33,1
59
68
70
123

3,7
11,3
18,9
10,2/15,8 (4./5. stupeň)
17,4 (5. stupeň)
1160/460
61/39
11,0/11,0
34,2
33,4
59
66
69
125

Spotřeba v testu* (l/100 km)

6,0

6,2

Normovaná spotřeba (l/100 km)
Odchylka
Emise CO2 (g/km) naměřené v testu
Dojezd na plnou nádrž (km)

5,4
+11%
142
665

5,5
+13%
146
645

Naměřené hodnoty
Zrychlení

* Na 155kilometrovém okruhu zahrnujícím město, okresky a dálnice

Ceny (v Kč) a vybavení
Základní cena modelu
Testovaná verze
Základní cena testované verze
Automatická převodovka
Samočinná klimatizace
Parkovací senzory P/Z
Zpětná kamera
LED světlomety
Navigace
Tempomat
Vyhřívaná přední sedadla
Panoramatické střešní okno
Kožené čalounění
Digitální budíky
Metalíza

1.2i Start: 279 990
1.0 T-GDI Style*
449 990
40 000
S
S/S
S
S
S
S (adaptivní 50 000)
S
N
N
S
13 900

1.0 MPI Polo: 360 900
1.0 TSI Style
495 900
42 000
S (dvouzonová)
S/S
6400
S (matrix)
13 800
S (adaptivní)
22 100
21 200
N
7800
N

*V ČR se s mild hybridní technikou se 48 V a převodovkou iMT pojí pouze varianta motoru 1.0 T-GDI s výkonem 88 kW
S - sériová výbava, N - nenabízí se
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8
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7
8
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5
7
11
3
10
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8
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8
7
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6
7
9
3
9
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15
15
5
15
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15
10
30
10
125

9
6
4
10
6
12
10
19
6
82

9
6
4
10
6
12
10
19
6
82

20
5
20
20
5
10
20
100

18
5
15
16
4
5
18
81

18
5
15
17
4
5
18
82

10
25
20
10
10
75

8
12
15
10
8
53

8
12
16
10
8
54

Vnější rozměry
Pohotovostní hmotnost
Emise CO2
Škodliviny
Vnější hlučnost
Ekologické technologie
Mezisoučet

15
15
20
5
5
40
100

9
11
12
4
3
14
53

9
11
12
4
3
10
49

Celkem - technika

600

410
2.

414
1.

Základní cena
Zůstatková hodnota (Eurotax)
Pojištění
Servis
Záruky
Mezisoučet

70
10
15
15
15
125

55
5
10
10
13
93

53
5
10
13
6
87

CELKEM

800

556

555

1.

2.

Karoserie

R3, benzin, turbo
4 na válec/2
řemen
999
70/5000
175/1600
187
5 MT
přední
kotoučové/bubnové
215/45 R 17
Michelin Primacy 3
5,5
40
S
R1234yf
69
1000/580
351-1125
4074 x 1751 x 1451
2564
Pamplona, Španělsko

Záruky

VW

R3, benzin, turbo, mild hybrid
4 na válec/2
řetěz
998
74/4500
172/1500-4000
188
6 MT
přední
kotoučové/kotoučové
215/45 R 17
Michelin Pilot Sport 4
5,4
40
S
R1234yf
68
1110/450
262-1075
4040 x 1775 x 1450
2580
Nošovice, Česká republika

HYUNDAI

Motor
Ventilů/vačkových hřídelí
Pohon rozvodů
Zdvihový objem (cm3)
Výkon (kW/min)
Točivý moment (N.m/min)
Nejvyšší rychlost (km/h)
Převodovka
Poháněná kola
Brzdy vpředu/vzadu
Pneu rozměr
Pneu typ
Normovaná spotřeba (l/100 km)
Objem nádrže (l)
Filtr pevných částic
Náplň klimatizace
Vnější hlučnost dB [A]
Brzděný/nebrzděný přívěs (kg)
Objem zavazadelníku (l)
Délka x šířka x výška (mm)
Rozvor (mm)
Výrobní závod

HODNOCENÍ

VW

BODY
MAX.

HYUNDAI

Technické údaje

Prostornost vpředu
Prostornost vzadu
Pocit prostornosti
Zavazadelník
Střecha/Tuhost karoserie
Užitečný náklad
Hmotnost přívěsu
Přehlednost
Kvalita zpracování
Funkčnost
Bezpečnostní výbava
Mezisoučet

Komfort

Brzdná
dráha
Testovaný Hyundai
i20 byl vybaven
kotoučovými brzdami
na všech kolech. Polo
mělo vzadu bubnové
brzdy. Rozdíly
v brzdné dráze ale
takřka nejsou. Polo
vykázalo kratší
dráhu při studených
brzdách, i20 zase při
zahřátých.

Nástup do vozu
Pozice sedadel
Sedadla vpředu
Sedadla vzadu
Ovladatelnost
Pérování
Vnitřní hlučnost
Aerodynamický hluk
Komfortní výbava
Klimatizace
Asistenční systémy
Mezisoučet

Pohon
Zrychlení
Pružnost
Největší rychlost
Kultura běhu motoru
Točivost/Reakce na plyn
Převodovka
Nabíjení/Tankování
Spotřeba v testu
Jízdní dosah
Mezisoučet

Jízdní dynamika
Ovladatelnost
Směrová stabilita
Agilita
Řízení
Trakce
Stopový průměr otáčení
Brzdy
Mezisoučet

Konektivita
Telefon
Navigace
On-line funkce/aplikace
Audio
Asistenční systémy
Mezisoučet

Životní prostředí

Umístění

Náklady

Umístění
Výsledná cena v Kč
Cena za bod v Kč
Poměr cena/výkon

449 990 495 900
809
894

1.

2.
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Obě auta velmi dobře jezdí. Polo ale i nadále zůstává
volbou těch, co požadují vysokou kvalitu jízdy. Oba modely
přijely na rozměrově stejných pneumatikách 215/45 R 17.

Tříválec i20 měl v testované verzi
dokonce mild hybridní systém se
48 volty. Přesto se na výsledcích
spotřeby skoro nepodepsal.

Polo sází na konvenční přeplňovaný tříválec. Se 70 kW již stačí na
svižnou jízdu, limitem ale zůstává
jen pětistupňová převodovka.

pojit motor od zbytku hnacího řetězce,
a tedy i kol. Zatímco hospodárnost i20
sice potěšila, ale nijak nepřekvapila,
u pola tomu bylo naopak. Německý vůz
nás svým výsledkem velmi potěšil
a snad i trochu překvapil. Právě porovnání dvou obdobně řešených pohonu
s podobným výkonem dalo velmi názornou představu o tom, zda mild hybrid
skutečně přináší kýženou úsporu paliva.
A v tomto případě si troufneme tvrdit,
že nikoliv. Pouze technickou komplikaci
a kilogramy hmotnosti navíc.
Jak si oba aktéři stojí z pohledu jízdních vlastností a dynamiky? V době
uvedení na trh současné polo šokovalo
kultivovaností. Tak tiché a komfortní
malé auto do té doby nikdo nevyrobil.
Odvrácenou stranou byla ovladatelnost,
nanejvýš průměrná. Reakce na volantu
se ukázala spíše pomalejší a při rychlé
jízdě jste brzy odhalili limity šasi. Modernizace přinesla v tomto ohledu změnu. Agilita se výrazně zlepšila, kvalita
jízdy jen o málo zhoršila. Nově tak bude
polo vyhovovat i těm, kteří jezdí svižněji. Polo velmi těží z pokročilé karoserie
na podlahové plošině MQB-A0, kterou
ve čtvrté generaci konečně dostala také
Škoda Fabia.
Nová i20 je ale také velmi moderním
malým autem, takže i zde tvůrci zapracovali na šasi, a výsledkem je obdobný
jízdní projev. Hyundai i20 tak určitě nejezdí hůře než polo. Snad jen řízení má
volkswagen o chlup lépe naladěné.
Pokud jste měli pocit, že až doteď byla
obě auta vzácně vyrovnaná a v mnoha
ohledech podobná, tak vás u toho ještě
necháme. Když se posadíte do pola, budete mít pocit, že sedíte řekněme v golfu 5 či 6. generace, které debutovaly
v první, respektive druhé polovině předminulé dekády. Je to jasný důkaz toho,
jakého pokroku malá auta dosáhla. Kabina je kvalitní, a co víc, ergonomicky je
stále na slušné úrovni, byť i zde už řadu
funkcí ovládáte přes dotykovou obrazovku infotainmentu. Testovaný vůz byl dále
vybaven elektronickým přístrojovým ští-

tem takzvaným digitálním kokpitem za
7800 korun. Umožňuje měnit zobrazení
(proﬁly) a disponuje displejem o velikosti 10,25 palce.
Kabina i20 také vyniká modernou.
V testované výbavě Style je elektronická přístrojová deska dokonce ve standardu, přičemž má úplně stejné rozměry jako ta u pola. Kdo by to byl řekl?
Výbava korejského vozu je v základní
ceně bohatší, u VW ale máte možnost
mnohem lépe si vůz při koupi přizpůsobit svým požadavkům. Bohužel za vyšší základní cenu.

ZÁVĚR
Redaktor
TOMÁŠ DUSIL

Po zvážení všech pro
a proti a pečlivém
obodování
jednotlivých
kategorií zvítězilo
o pouhý jeden
bod Hyundai i20.
Zejména proto,
že je levnější,
nabízí velkorysejší
záruku a je
i bohatěji vybaveno.
Technikou stejně
jako zpracováním
ale polo zůstává na
špičce.

Umístění
Maximální počet bodů 800

1.
556 bodů
Hyundai i20
Současné i20 je velmi zdařilým malým autem. V mnoha ohledech se podobá polu, je ale lacinější, dobře
vybavené a pohledné. Zároveň ale vůz dobře jezdí.
Testovaná motorizace však s výkonem 74 kW ve
spojení s mild hybridem není v Česku k dispozici.

2.
555 bodů
VW Polo
Po nedávné modernizaci zůstává polo stále jedním
z nejkomfortnějším aut své třídy. Oproti i20 je ale
dost drahé a spoře vybavené. Také v dynamice vůz
zaostal a nabízí ve standardu jen pětistupňovou převodovku. Jako celek se však jedná o výborné auto.

Foto a zdroj Auto Bild

Mild hybridní technika má ale hlavně
podpořit hospodárnost. U testované
verze Hyundai udává kombinovanou
spotřebu paliva 5,4 litru na 100 km. Při
normální jízdě jsme na našem okruhu
dosáhli rovných šesti litrů na 100 km.
Při svižné sportovní jízdě spotřeba kulminovala na 7,7 litru.
Zajímavé je, že u pola VW udává 5,5
litru, tedy o pouhou 0,1 litru více. V praxi jsme jeli za 6,2 litru a při svižné jízdy
za 7,5 litru. Tedy za méně než i20. Přitom polo má o jeden převod méně a netěží z výhod mild hybridu. Přitom převodovka iMT dále podporuje režim
plachtění, když dokáže samočinně od-
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