
14 23. října 2020 Česká republika

ČR |Časy se mění. Ještě před pár lety ni-
kdo nepochyboval o tom, že v létě se po-
užívá jedna sada pneumatik a v zimě dru-
há. Jenže se ukázalo, že mnozí lidé šetří
a v létě dojíždějí „zimáky“, občas i na-
opak. Právě jim pak začali výrobci nabízet
takzvané celoroční pláště a dnes už jejich
podíl na trhu činí celých 20 procent. Jasně,
že jsou v mnoha ohledech kompromisem.
Otázka je, jak velkým. „Vminulosti snahy
o vývoj celoročních pneu nebyly úspěšné,
ale v současnosti díky technologickému
pokroku jemožné takovoupneumatiku vy-
robit,“ říká Petr Vohralík, generální ředitel
www.NejlevnejsiPNEU.cz.
Asi nejvíc o nich uvažují majitelé SUV,

na něž jsou pneu velké a relativně drahé.
Právě gumy v „esúvéčkovém“ rozměru
235/55 R17 prošly testem německého au-
toklubu ADAC. „Při výběru správné pneu-
matiky pro váš vůz je důležité si dopředu
ujasnit, v jakých podmínkách a na jakém
vozebudepneumatikapoužívána.Neexistu-
je pneumatika, která by vynikala ve všech
parametrech a vždy se tak částečně volí
kompromis,“ zdůrazňuje Petr Vohralík.

Silné stránky i slabiny

Pro zkoušky sedmi modelů testeři použili
automobil FordKuga a porovnávali jízdní
vlastnosti „celoroček“ se specializovaný-
mi letními i zimními gumami. Z celkem
sedmi celoročních pneu čtyři – značky
Continental, Goodyear, Nokian a Uni-
royal – podaly uspokojivý výkon namok-

ru, ale nepřesvědčily na suché vozovce.
Jízda bylaméně přesná a jistá, Kuga se při
rychlé jízdě po rozehřáté cestě chovala
„houbovitě“, což vadilo hlavně na dálnici.
Bridgestone pak obstál na suché a mokré
vozovce, zde se nemusel obávat srovnání
s dobrou letní gumou – špatné však byly

výsledky na sněhu. „Jedna konstrukce
vzorku vyhovuje více dálničnímu provo-
zu ve vyšších rychlostech sminimem sně-
hu. Jiné, symetrické – šípovité – dezény se
poté volí spíše do podmínek, kde se před-
pokládá dostatek sněhu a ledu,“ vysvětlu-
je Vohralík s tím, že asymetrické dezény

pneumatik pak vynikají nižší hlučností
a delší životností při zachování krátké
brzdné dráhy a přesnémovládání i při náh-
lých změnách směru jízdy či brzdění, a to
jak na suchu, tak mokru. „Nyní se
na trhu objevila zajímavá pneumatika
Tomket Allyear 3, která je navržena jako
celoroční, ale získala i homologaci pro
zimní provoz, tedy označení 3PMSF, sym-
bol hory a sněhové vločky,“ dodává.

Ale zpátky k testu německých expertů.
Michelin zvládal skvěle suchý povrch,
ovšem neporadil si dobře s mokrou silnicí;
na sněhu nabídl dostatečnou trakci. Vre-
destein fungoval na mokru jen sotva uspo-
kojivě, slabiny měl i na suchých a zejména
sněhem pokrytých silnicích. Žádný model
tak nebyl vhodný do každého počasí, jízdní
výsledky byly pokaždé dost kompromisní.
Pokud plánujete jet autem, hlavně s ro-

dinou, na letní nebo zimní dovolenou, pak
podleADACu jediné doporučení zní kou-
pit letní nebo zimní gumy. Pokud víte, že
budete jezdit málo a v určitých podmín-
kách, můžete celoročky zkusit, měli byste
ale znát jejich silné a slabé stránky.

(re, Roman Švidrnoch)

Kdo nejezdí v zimě příliš
často a v náročných
horských oblastech,
může vsadit na nové
celoroční pneumatiky.
Jejich kvalita jde nahoru,
ale stále mají svá slabá
místa a vlastnosti.
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Které pneumatiky uspěly u inspektorů?
Sníh, led, mokro i sucho – zima je pro každou pneumatiku dost náročná.
Jak vybrat tu správnou? Pomůže test expertů německého autoklubu
ADAC. Jeho inspektoři se tradičně zaměřili na jízdní vlastnosti
a bezpečnost, komfort a výdrž zimních gum.
Nejlépe se předvedl Bridgestone Blizzak, na testery zapůsobil namokré
silnici, ale nezaostal ani na suché. Jedinou slabinou bylo, že vykázal
nadměrné opotřebení běhounu. Což tak většinou bývá – čím lépe pneu
drží na silnici, tím rychleji se ojíždí. Ve prospěch bridgestonekmluví
ovšem i solidní cena na českém trhu. Kdo chce, abymu pláště vydržely
dlouho,musí připlatit za téměř nejdražší pneu v testu, francouzské
prémiovémichelinky. Na suchých silnicích byly o něco slabší, zato
podle výpočtů vydrží téměř 43 tisíc kilometrů. Drobné slabiny na suchu

měly v provozu i dunlopky a hankooky, testeři uvádějí, že „jízdní projev
dunlopu na zadní nápravě je trochu houbovitý, zvláště když jsou
pneumatiky zahřáté“, hankooky zase byly hraniční, pokud šlo o náhlé
úhybnémanévry, kdy se zadní část auta tlačila ven. Obě pneuměly ale
dobré výsledky namokrých a zasněžených silnicích – a dunlopka také
zazářila co se týče odolnosti proti opotřebení (výpočet výdrže
39 500 km). Nejlepší skupinu uzavírá tchajwanskýMaxxis – jeho pneu
byla dobrá ve všech směrech bez výraznějších slabin.
Naopak na poslednímmístě zůstávají čínské pneu Tristar Snowpower
HP. I když na suchu zaujmou nejkratší brzdnou dráhou, na sněhu
selhávají. Nejviditelnější je ale jejich neschopnost namokru: ovládání
auta a náchylnost k aquaplaningu v zatáčkách hodnotí ADAC jako
vysloveně špatné.

Celoroční pneu už nejsou šílenství
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„ Snahy o vývoj
celoročních

pneu jsou teď úspěšnější.


