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Euro test organizuje každý rok jiný zástupce mezinárodní poroty. 
Zatímco vloni se v Berlíně vybíral městský autobus (vítězem se 

stal Solaris), letos se ve Švédsku porotci sešli, aby vybrali Coach of 
the Year, tedy zájezdový autobus. Podmínky pro účast v anketě le-
tos splnila šestice relativně rozdílných zájezdových autobusů. Ty po-
stupně představíme v následujících číslech. Nyní se podíváme, jak 
probíhá samotná volba.

Česká stopa
Vedle sebe se totiž postavily tři třínápravové 14metrové auto-

busy Irizar i8, Scania Interlink a VDL Futura FDD2, přičemž posledně 

jmenovaný je dokonce patrový, 
se třemi 12m dvounápravovými 
autobusy Iveco Evadys, Merce-
des-Benz Tourismo a  Neoplan 
Tourliner. „Ano, je to zdánlivě ne-
sourodá šestice, jenže nových au-
tobusů, které by splňovaly kritéria 
volby, zase tolik není,“ vysvětluje 
Tom Kristensen, dánský předseda 
poroty, kterou tvoří 21 motoristic-
kých novinářů z celé Evropy. Au-
tobus musí být sériově vyráběná 
novinka, nesmí jít o žádnou spe-
ciální edici. Letošní Euro test měl 
opět i české zastoupení. S Ivecem 
Evadys do Švédska přijeli zástupci 

vysokomýtského závodu Petr Šimůnek a David Salášek. Zúčastnil se 
ho i autor článku, šéfredaktor našeho magazínu Michal Štengl, který 
se zde ucházel o uvolněný post člena poroty za Českou republiku.

Čtyři dny
Euro test probíhal od 4. do 7. září. Zatímco pro většinu porotců za-

číná testování až v úterý, čtyři z nich mají plné ruce práce už o den 
dříve. Na cílové rovince závodního okruhu v Mantrop Parku totiž pro-
vádějí dynamické zkoušky – měří brzdnou dráhu a akceleraci. Vzhle-
dem k tomu, že ve Švédsku v pondělí (ale i v úterý a ve středu) hustě 
pršelo, což je prý zde v tuto roční dobu naprosto normální, tak to ne-
bylo úplně o samotných brzdách, ale hodně o schopnostech pneu-
matik na vodě (a naladění protiprokluzového systému). Na druhé 
straně všechny autobusy měly obuty stejné pláště Michelin…

Prezentace jsou důležité
Samotné testování je rozdělené do dvou dní a střídá se s prezen-

tacemi autobusů. Všichni si uvědomují důležitost této části, takže 
od každé značky jsou zde lidé z marketingu, obchodu, techniky i vý-
roby, aby dokázali odpovědět na všetečné dotazy novinářů. Samotná 
prezentace je rozdělena na dvě části. Začíná se představením před 
projekčním plátnem, které zabírá menší část ze 40 minut vyhraze-
ných pro každou značku autobusu. Pak se přesuneme k autobusu, 
kde nám zástupci předvádějí přednosti daného modelu.

Velký důraz se při pre-
zentaci klade 
i  na  demon-
strac i  snad-
ného přístupu 
k  rezervnímu 
kolu, doplňo-
vání  provoz-
n ích  k apal in 
nebo třeba k vý-

Jak se vybírá Coach of the Year

Na okruhu Mantrop Park nedaleko švédského 
Linköpingu proběhly testovací jízdy Euro 
test 2017, kde se volil držitel titulu Coach of 
the Year 2018. Porotci vybírali mezi šesticí 
zájezdových autobusů Irizar i8, Iveco Evadys, 
Mercedes-Benz Tourismo, Neoplan Tourliner, 
Scania Interlink a VDL Futura FFD2.

Jízdní testy jsou střídány s prezentacemi autobusů.

Při prezentacích jsou přítomni i další zástupci výrobce.

Velký důraz se při pre-

V interiéru se prezentace točí hlavně okolo vnitř-

ního vybavení.

Při představení se věnuje důraz i na servisní záležitosti.
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měně žárovek předního osvětlení. Otvírali před námi všechny možné 
schránky, abychom viděli, kde se nacházejí pojistkové skříně, servisní 
věci apod. Důležitým parametrem je i velikost zavazadlových schrá-
nek a snadnost přístupu.

Poté se všichni novináři nahrnou do útrob autobusu, usadí se do 
pohodlných, obvykle kůží čalouněných sedaček a  vyslechnou si, 
co všechno lze udělat pro cestující. Někteří porotci už mají po ruce 
metr a měří si šířku sedadel, uličky, prostor pro kolena nebo výšku 
stropu. Zatímco v úterý jsme měli štěstí a během venkovních pre-
zentací přestalo na chvíli pršet, ve středu lije nepřetržitě od rána, 
takže autobus sledujeme ze zastřešeného balkonu.

Konečně za volantem
Samotné testovací jízdy probíhají v  běžném provozu na  asi 

40 km dlouhém okruhu, který je spravedlivě rozdělený mezi dál-
nice a  okresky. Jelikož jezdíme vždy dva porotci současně, auto-
bus za jízdy zkoušíme nejen za volantem, ale i jako běžní cestující. 
Různě si přesedáme z místa na místo, abychom zjišťovali hladinu 
hluku a vibrací (jeden z porotců má dokonce i hlukoměr), či komfort 
pérování. Bohužel švédské silnice jsou až příliš kvalitní, takže když 
jsem za volantem, snažím se najíždět na kdejakou nerovnost a hr-
bolek, což u instruktorů vyvolává jistou míru nervozity. Asi si každý 
řekne, že dvacet kilometrů je na posouzení jízdních kvalit autobusu 
poměrně málo. „Při tolika lidech a dvou dnech se to ani jinak udělat 
nedá. Doby, kdy se jelo týden po jedné zemi, už jsou pryč, není mnoho 
času,“ vysvětluje předseda Tom Kristensen. Pravdou je, že � nálové 
jízdy ankety Auto roku v České republice jsou ještě kratší.

Abych mohl autobusy alespoň trochu porovnat, snažím se vždy 
jezdit na stejném úseku. Zatímco první den jsem trochu nervózní 
a nejistý, co mám vlastně sledovat, co hodnotit, ve středu už jsem 
klidnější, protože jsem od zkušenějších porotců okoukal, co dělají. 
Ve středu si po poslední testovací jízdě přesto vydechnu, že jsem 
neudělal žádný malér. Paradoxně to nejtěžší mě ale teprve čeká…

Rozhoduje se o členství
Ve čtvrtek se brzo ráno všichni 

porotci scházíme v zasedací míst-
nosti, kde se bude volit. Ještě před 
tím mě ale čeká jedna zásadní věc 
– mé přijetí do  poroty Bus and 
Coach of the Year. Předseda po-
roty Tom Kristensen informuje 
ostatní kolegy o mé kandidatuře 
a po krátké sebeprezentaci násle-
duje „grilování“ od ostatních po-
rotců, kteří se vyptávají na  mou 

praxi nebo na náš magazín. Poté 
mě pošlou ven. Těch deset mi-
nut bylo hodně dlouhých a  vy-
plněných nervozitou.  Naštěstí 
to pro mě dopadlo dobře a jed-
nohlasně jsem se stal novým po-
rotcem ankety Bus and Coach of 
the Year za Českou republiku. Le-
tos ale ještě bez možnosti volit. 
Na jednu stranu jsem docela rád, 
protože nového bylo hodně.

Čtyři hodiny 
diskuze

Poslední část testu je asi nejná-
ročnější, tedy alespoň pro mě. Ještě 
než porotci odevzdají své hlasy, dis-
kutujeme o autobusech. Každý po-
rotce řekne své postřehy a názory 
na  jednotlivé autobusy, co se mu líbí, a co ne. A to včetně mě, což 
jsem nečekal, takže v poznámkovém bloku moc postřehů na rozdíl 
od ostatních moc nemám. Nicméně tato debata je pro mě hodně 
zajímavá a přínosná, protože zjišťuji, na co všechno se porotci za-
měřují. Jeden z nich si například spočítal, z kolika sedadel má ničím 
nerušený výhled z oken. Já mám radost, že se mé postřehy shodují 
s ostatními. Po dlouhé diskuzi začíná samotná volba. Letos poprvé 
porotci dostali nový hodnoticí formulář s velkým množstvím krité-
rií, kde autobusy známkují od jedničky do desítky. Mě tato proce-
dura čeká až příští rok, kdy Euro test proběhne v květnu v Chorvat-
sku. Vítěz ankety Coach of the Year 2018 bude znám 19. října kolem 
osmé hodiny večer v rámci veletrhu Busworld v Kortrijku, kde po-
chopitelně nebudeme chybět.

Text: Michal Štengl, foto autor a archiv
Před samotnou volbou probíhá dlouhá diskuze 
o jednotlivých autobusech. 

Testovaná šestice (zleva): Irizar i8, Neoplan Tourliner, Mercedes-Benz Tourismo, Iveco Evadys, 
Scania Interlink a VDL Futura FFD2.

Důležitým kritériem je velikost 
zavazadlových prostorů.

Testovací trasa vedla po dálnici 
i běžných okresních silnicích.

Za volantem jsme se střídali 

dva porotci. Ten, co neřídí, 

hodnotí autobus jako cestující.

Při představení se otvírají veškeré 
možné schránky. A že jich někdy je.
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Společnost Regio Jet, dříve Student Agency, je jedním z největ-
ších odběratelů španělského Irizaru vůbec. Jenom vloni převzala 

dvacet i8 na podvozku Scanie a 25 na podvozku Volva.

Autobusová krása
Irizar i8 se nabízí jako dvou- a třínápravový zájezdový autobus 

ve čtyřech délkách od 12,4 do 14,98 m. Ve Švédsku jsme jezdili s tří-
nápravovým provedením s délkou 14 070 mm. Jen těžko dnes bu-
dete hledat elegantnější autobus, byť si na něm dovedu představit 
atraktivnější barvu než hnědo-šedou. Vypadá krásně z  boku, ze-
zadu i zepředu. Při čelním pohledu nás lidé z Irizaru upozornili, že 
kvůli aerodynamice a úspoře hmotnosti se od B-sloupku příď au-
tobusu zužuje o pět centimetrů na každé straně. Jenže to s sebou 
nese i jedno negativum.

Jako v letadle
Jedním slovem úžasný je 

interiér, ze kterého na  první 
pohled vyzařuje luxus, kom-
fort a klid. Španělé si dali vel-
kou práci s  výběrem mate-
riálů, všechno zde vypadá 
kvalitně a barevně krásně sla-
děně. Do  jedinečného celku 
zapadají i sedadla, skvěle vy-

padají a  tělu posky-
tují skvělé pohodlí. 
Trochu mě ale za-

ráží, že když si dám nohy 
na  sklopné opěrky, ko-
lena se dotýkají sklop-
ného stolku v opěradle 
přede mnou. Pokud si 
je dám na  zem, mám 
před kolenem jen pár 
centimetrů vzduchu. 
Na  14metrový autobus 
s  čtyřhvězdičkovou konfigu-
rací sedadel 56+1+1 mě to tro-
chu zaráží. A to mám průměrně 
vzrostlou postavu. Prvotřídní 
je ale odhlučnění interiéru, 
dovnitř proniká jen minimum 
venkovního hluku.

Elegance s výhradami
Stejně krásná jako celý autobus je i přístrojová deska, která připo-

míná kapitánský můstek luxusní jachty. Moc se mi líbí, že až na tacho-
graf a multimediální jednotku Bosch Professional zde nevidím žádný 
díl či ovladač, který nakupují i ostatní výrobci autobusů. Do krásného 
celku je mimořádně elegantně zakomponovaný i obří 9,2“ displej pa-
lubního systému HMI, který si Španělé sami vyvinuli a jenž se ovládá 
pomocí otočného kolečka. I na této kráse se ale po chvíli objevují 
menší pihy. Panel posetý tlačítky vlevo od  řidiče vypadá efektně, 
jenže je mimo zorné pole řidiče. Naštěstí jsou zde jen ovladače, které 
přímo nesouvisí s jízdou. Víc mi ale vadí, že jsem nikde ve snadném 
dosahu nenašel držák na nápoje. Ten je totiž až za řidičem, stejně jako 
páka parkovací brzdy. Irizar i8 je hodně „trendy“, takže na přístrojové 
desce není ani jedna 12V zásuvka, zato tu jsou hned tři USB zástrčky.

Výhled dopředu je bezproblémový, neomezují ho ani rozměrná 
zrcátka. Jenže při manévrování v nich kvůli zúžené přídi pořádně 
nevidím záď což je daň zúžené přídě.

Paccar mu sluší
Irizar i8 se v základním provedení nabízí se třemi motory PACCAR 

DAF, jedním MX-11 a dvěma MX-13. Testovaný autobus poháněl vý-
konnější z nich s 375 kW (510 k) a 2500 Nm, který má hlavně ve střed-
ních otáčkách pořádnou sílu. Jenže sladění s dvanáctistupňovou ro-
botizovanou převodovkou ZF 
AS-Tronic 12s není úplně idy-
lické, několik porotců včetně mě 
se shodlo na tom, že řadí až příliš 
vláčně a občas ne úplně logicky. 
Jak nám ale potvrdili zástupci Iri-
zaru, už nyní se testují nové ge-
nerace motorů PACCAR i nová 
převodovka ZF TraXon. Čím si 
mě ale i8 získává, je úžasný kom-
fort. I  jako řidič vnímám, 
jak skvělou práci odvádějí 
tlumiče Koni a vzduchové 
pérování. Natáčecí zadní 
náprava snižuje průměr 
otáčení na 23,33 m. Jenže 
jinak příjemný dojem z  ří-
zení autobusu kazí podivně 
naladěné řízení, které je pří-
liš tuhé a hodně nepřesné. 
V  testu to byl také suve-
rénně nejdražší autobus 
v ceně kolem 390 000 eur.

Michal Štengl, 
foto archiv

Španělský luxus

Irizar i8 je luxusní zájezdový zájezdový autobus, 
který u nás známe hlavně díky soukromému 
dopravci Regio Jet. Zatímco ten ale jezdí 
na podvozku Volvo nebo Scania, ve Švédsku 
jsme ho vyzkoušeli s hnacím řetězcem od DAFu. 
A nestačil jsem se divit.

Pracoviště řidiče je pohledné, všimněte si 
ale shluku tlačítek vlevo.

Vnitřek připomíná kabinu první třídy v le-
tadle, včetně uzavíratelných schránek.

Nejsilnější motor v nabídce Paccar-
-DAF MX-13 disponuje výkonem 510 k.

Zavazadlový prostor 
má objem 13,5 m3.

Karoserie 
je nejen 

elegantní,
ale i aerodynamicky 

efektivní. Součinitel cx je jen 0,32.

Sedačky jsou pohodl-
né, místa pro kolena 
ale moc není.

Irizar i8

Motor: Ř6/vznětový přeplňovaný 
(Paccar-DAF MX-13)

Zdvihový objem: 12 900 cm3

Maximální výkon: 375 kW (510 k)/1425-1750 min-1

Maximální točivý moment: 2500 Nm/1000-1425 min-1

Převodovka: A12 ( ZF AS Tronic 12s 2700)

Počet míst k sezení: 56+1+1

Rozměry d/š/v: 14 070 x 2550 x 3980 mm

Rozvor: 6335/1500 mm

Objem zavazad. prostoru: 13,5 m3

Palivová nádrž + AdBlue: 670 + 50 l

Maximální rychlost: 100 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Evadys primárně vychází z  meziměstského typu Crossway, 
část techniky ale přebral od  zájezdového typu Magelys. Eva-

dys se dostavil 
v  základní délce 
12,1 m s  dvojicí 
j e d n o d í l n ý c h 
dveří a hodně ne-
tradičními polepy 
bočních panelů. 
H l a v n í  o d l i š -
n o s t í  E v a d y s u 
proti  Crossway 
je vyšší podlaha 

1142 mm nad zemí. To 
umožnilo konstrukté-
rům nafouknout ob-
jem zavazadlov ých 
schrán až na  maximál-
ních 12 m3. Testovaný 
autobus však měl WC, 
takže pro zavazadla 

zbývalo „jen“ 8,1  m3. 
Vzhledem k  tomu, že 
Evadys i  Crossway mají 
shodnou výšku karose-
rie, má novinka celkem 
logicky menší vnitřní 
výšku. Hlavou o strop se 

ale v uličce nepraštíte, ledaže 
byste měřili víc než 2050 mm.

Top výbava
Ve Vysokém Mýtu tento au-

tobus, který byl k vidění na Bus 
World v Kortrijku, vybavili tím 
nejlepším, co mají k dispozici. 

Vnitřek byl nakonfigurovaný 
pro 48 cestujících (tříhvězdič-
kové provedení), takže pro 
kolena zde panovaly hodně 
přátelské podmínky. Sedadla 
v kombinaci látka kůže posky-
tují vysokou míru pohodlí, ta 
vnitřní se dají vysunout směrem 
do uličky. Kvůli hodně zatmave-
ným oknům a polepům na nich 

však působí interiér lehce ponuře i za denního světla, kterého navíc 
ve Švédsku moc nebylo. Vnitřní osvětlení zajišťují LED lampičky, ve-
dle kterých jsou zástrčky na USB. Je to asi lepší varianta než na boku, 
nicméně kabely visící ze stropu vypadají jako kapačky v nemocnici. 
Kromě WC měl Evadys i kuchyňku, nebo dva velké monitory. Všichni 
porotci se shodli na tom, že vnitřek působí velmi hodnotně. Za jízdy 
je ale znát větší hluk motoru i podvozku, což je ale logické, protože 
Evadys má mnohem nižší podlahu než ostatní autobusy.

Tak nějak obyčejné
Pracoviště řidiče se nijak zásadně neliší 

od modelu Crossway, takže nevypadá zda-
leka tak honosně jako třeba v Irizaru. Člo-
věk si připadá jako v  lin-
kovém autobuse. Skoro 
až humpolácky působí 
příplatkový displej par-
kovací kamery přidělaný 
na  A-sloupku. Osobně 
mám trochu potíž s  ma-
lým levým zpětným zrcát-
kem, které není na rameni 
jako to pravé, ale je přidě-
lané zvenku k A-sloupku. 
Nejenže to opticky nevy-
padá příliš hezky, hlavně ale k němu musím za jízdy otáčet hlavu, 
což není úplně optimální. Jak mi bylo vysvětleno, takto je to řešené 
kvůli výhledovým poměrům, protože klasické přichycení by vzhle-
dem k výšce autobusu omezovalo řidiči výhled.

Velká očekávání
Evadys pohání šestiválec Cursor 9 z  Magelysu o  výkonu 

400 k (294 kW) a s maximálním točivým momentem 1700 Nm, který 
je připravený na paliva typu HVO a GTL. S motorem mohou spolu-
pracovat hned 4 typy převodovek, vedle manuální dvě automa-
tické a jedna automatizovaná. Místo dosavadního AS-Tronicu Eva-
dys dostal jako vůbec první autobus horkou novinku od společnosti 
ZF, 12stupňovou automatizovanou převodovku TraXon. Ta má být 
tišší, servisně méně náročnější, rychlejší a také úspornější, protože 
umí komunikovat s GPS a podle pro� lu tratě upravovat logiku řa-
zení. Na převodovku jsme se těšili úplně všichni, a snad právě proto 
zůstala skutečnost trochu za očekáváním. Při závěrečném hodno-
cení se porotci shodli, že se těšili na revoluci, ale v Evadysu zažili jen 
evoluci. Ve srovnání s AS Tronicem je sice znát posun, nicméně če-
kalo se rychlejší a snad i plynulejší řazení. V tomto případě je ale asi 
limitujícím prvkem rychlejšího řazení hlavně motor, protože Cursor 
má své charakteristiky položené hodně vysoko (maximální výkon 
ve 2200 ot./min, točivý moment ve 1200 ot./min). Na nějaké objek-
tivnější hodnocení ale bude třeba převodovku vyzkoušet delší dobu. 
Body k dobru Evadys naopak získal za komfortní pérování, podvo-
zek totiž používá komponenty ze zájezdového Magelysu a na jízdě 
je to skutečně znát. O tom jsme se už přesvědčili při testu Evadysu 
s manuální převodovkou letos v létě (viz TL 6/2017).

Příznivá cena
Evadys se mezi čistokrev-

nými zájezďáky rozhodně 
neztratil. Jeho silnou strán-
kou je i příznivá cena začína-
jící na 175 000 eurech (tes-
tovaný kus stál 208 000 eur) 
a TCO, které je minimálně 
o 15 % nižší proti klasickým 
HD autobusům. Vekou vý-
hodou Evadysu je mnoho 
dílů shodných s masově vy-
ráběným Crosswayem.

Michal Štengl, 
foto autor a archiv

David proti Goliášům
Své želízko v ohni měla v soutěži Coach of the Year 
i Česká republika, protože do zdánlivě nerovného 
boje s klasickými vysokopodlažními zájezdovými 
autobusy se pustilo Iveco Evadys. Do testu 
dorazilo v luxusní zájezdové konfi guraci a s novou 
automatizovanou převodovkou ZF TraXon.

Iveco Evadys

Motor: Ř6/vznětový přeplňovaný (Cursor 9)

Zdvihový objem: 8700 cm3

Maximální výkon: 294 kW (400 k)/2200 min-1

Maximální točivý moment: 1700 Nm/1200 min-1

Převodovka: A12 (ZF TraXon)

Počet míst k sezení 48+1+1

Maximální hmotnost: 19 000 kg

Rozměry d/š/v: 12 097 x 2550 x 3460 mm

Rozvor: 6200 mm

Objem zavazad. prostoru: 8,1 m3

Maximální rychlost: 100 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE

Evadys nabízí snadný přístup k servisním 

záležitostem.

Evadys je stejně 
vysoký jako Crossway, 
má ale vyšší podlahu.

Pracoviště řidiče se neliší 
od Crosswaye.

Vnitřní výška Evadysu je 2050 mm.

Evadys může být vybavený 
kuchyňkou i WC.

Motor Cursor 9 z modelu Magelys má 
servisní interval od 80 do 150 000 km 
podle typu provozu.
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Neoplan Tourliner byl poslední ze šestice autobusů, do kterého 
jsem v rámci srovnávacích jízd letošního ročníku soutěže Coach 

of the Year usedl. 
A to přímo z Mer-
c e d e s u - B e n z 
Tourismo. V  na-
šem magazínu 
ale nominované 
autobusy před-
stavujeme trochu 
v  jiném pořadí. 
Jako první jsme 
minule předsta-
vili Irizar i8 a Mer-
cedes-Benz Touri-
smo (jízdní dojmy 

z  Chorvatska), v  tomto čísle 
jsme se zaměřili na Iveco Eva-
dys a Tourliner a v příštím čísle 
zakončíme seriál autobusy Sca-
nia Interlink a VDL Futura.

Tourliner je nejmladší člen 
rodiny dálkových autobusů 

Neoplan, jeho první generace 
byla představena teprve v roce 
2003. Jeho nástupce se vloni 
představil na IAA v Han noveru, 
českou premiéru si odbyl le-
tos na výstavě Holiday World. 
Krátce po ní jsem se s tímto au-

tobusem poprvé svezl u nás (viz TL 3/2017), a to v základní 12,1me-
trové variantě, kterou jsme měli k dispozici i ve Švédsku. Zákazník si 
Tourliner ale může objednat ještě v třínápravovém provedení Tour-
liner C s 13,73 m, resp. Tourliner L s délkou 13,9 m.

Nový displej
Zatímco v pěti předchozích případech jsem se vždy nejdřív vezl 

jako cestující (v rámci jízdních zkoušek jsme na testovací trasu vy-
ráželi dva porotci, kteří se v půli trasy střídali), v Neoplanu jsem nej-
prve usedl na sedadlo řidiče. A bylo to velmi příjemné posezení.

Tourliner má podobně jako Tourismo poměrně jednoduchou přístro-
jovou desku, která má ale pro mě sympatičtější tvary a působí hodnot-
nějším dojmem. Hlavní přístroje jsou velké a přehledné, nově se mezi 
nimi objevil barevný multifunkční displej s rozšířenými informacemi. 
K žádným důležitým ovladačům ani tlačítkům se nemusím nikam na-
tahovat, nebo je hledat v záplavě jiných ovladačů. Líbí se mi třeba čer-
veně zbarvená tlačítka otvírání dveří. Oceňuji i velké odkládací schránky 
a přihrádky na drobnosti. Volant má neuvěřitelně masivní věnec, nic 
pro ženskou ručku, mně se ale držel naprosto báječně.

Ještě plavnější
Při řízení Tourisma i Tourlineru cítím ve volantu slovy těžko popsa-

telnou fortelnost a solidnost. Nicméně už po prvních kilometrech se 
nemohu zbavit dojmu, že Neoplan je ještě o kousíček lepší než Mer-
cedes. Ne o moc, ale je. I jeho mechanicky řízené adaptivní tlumiče 
Premium Comfort Valve mi přijdou o  něco plavnější než pérování 
Tourisma. O tom, který autobus má lepší pérování, se při závěrečném 

hodnocení vedly debaty. Když při 
jízdě ale zrovna přemýšlím o tom, 
že řazení jedenácté a  dvanácté 

rychlosti by mohlo být o něco rychlejší, jeden z lidí od Neoplanu se 
chlubí, že se jim v rámci loňské modernizace podařilo zrychlit řazení 
dvou nejvyšších stupňů. A pak se v tom má člověk vyznat. V přímém 
srovnání se mi zdá ale převodovka Mercedesu PowerShift o chlup 
lepší. Co se mi naopak na 12stupňovém TipMaticu líbí, je funkce Idle 
Speed. Po její aktivaci autobus 
sám bez přidání plynu jemně 
popojíždí, přičemž rychlost 
může řidič ovládat ručním řa-
zením 1. až 6. rychlosti.

Skvěle odhlučněný šestivá-
lec MAN D2676 LOH má srov-
natelný výkon 309 kW (420 k) 
i točivý moment 2100 Nm jako 
Tourismo, pocitově mi ale Tourliner přijde o něco 
živější. Mé dojmy potvrzují i výsledky testů akce-
lerace, kde Neoplan ve všech disciplínách Merce-
des poráží o několik sekund.

Plná palba
Na druhou polovinu testovací trasy se přesouvám 

do interiéru. Neoplan si pro porotce připravil speci-
ální kon� guraci 40 sedadel v klasickém uspořádání 
plus čtyři konferenční kolem dvou stolků. Usedám 
si do jednoho z nich proti směru jízdy a prohlížím 
si vnitřek. Ten působí opravdu luxusním dojmem, 
na čemž se velkou měrou podílí elegantní a mě-
koučké kožené čalounění Exclussivo. Z rozjímání o tom, že i cestu-
jící je od vozovky o něco 
lépe odfiltrován než 
v  Mercedesu, mě vy-
trhne další člověk z mar-
ketingu, který mi začne 
vysvětlovat nový kon-
cept infoteinment sys-
tému pro cestující. Ten je 
založen na tom, že si ces-
tující pustí � lm, hudbu či 
turistického prů-
vodce na svém mo-
bilním zařízení přes 
Wi-Fi autobusu. Vý-
hoda tohoto ře-
šení je jasná – mo-
bil nebo tablet má 
dnes skoro každý 
a  dopravce může 
ušetřit nemalé peníze za mo-
nitory v hlavových opěrkách. 
Dobrá myšlenka, ze které asi 
nebudou mít radost výrobci 
monitorů…

Při závěrečné diskuzi od po-
rotců často zazníval názor, že 
Tourliner není tak úplně čisto-
krevný Neoplan, že je to spíš 
lepší MAN. Zajímavé bude 
přímé srovnání s novým Lion´s 
Coachem, se kterým toho má 
hodně společného.

Michal Štengl, 
foto autor a archiv

Přehodnocené pořadí
Když už jsem si myslel, že se mi začíná rýsovat 
favorit na vítězství Eurotestu 2017 v Linköpingu, 
tak za volantem Neoplanu Tourliner vzalo 
dosavadní pořadí docela rychle za své.

Neoplan Tourliner

Motor: Ř6/naftový přeplňovaný (D2676 LOH)

Zdvihový objem: 12 419 cm3

Maximální výkon: 309 kW (420 k) /1800 min-1

Maximální točivý moment: 2100 Nm/930-1350 min-1

Převodovka: A12 (TipMatic)

Počet míst k sezení: 40+2 stolky +1+1

Maximální hmotnost: 19 700

Rozměry d/š/v: 12 113 x 2550 x 3840 mm

Rozvor: 6060 mm

Průměr otáčení: 21 020 mm

Objem zavazadlového prostoru: 8,7 m3

Maximální rychlost: 100 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE

Karoserie má ve srovnání s předchůdcem 
o 20 % lepší aerodynamiku.

Pracoviště řidiče 

je elegantní a přehledné.

Zavazadlový prostor má u 12m verze 

objem 8,7 m3.

MAN připravil 
aplikaci, která má 
nahradit klasic-
ký infoteinment 
systém.

Testovaný Tourliner byl v základní délce 12,1 m.

I základní verze šestiválce D2676 
s 309 kW je naprosto dostačující.

Specialitou testovaného autobusu byly 
konferenční stolky.

SILNIČNÍ DOPRAVA
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Futura FDD2 se nabízí 
ve dvou, vždy třínápravo-

vých variantách. Základní pro-
vedení FDD2-130 je dlouhé 
13, 085 m a pojme až 84 cestu-

jících, námi zkou-
šené FDD2-141 
pojme až 96 osob. 
Do Švédska ale vý-
robce přivezl kom-
fortnější variantu 
s menším počtem 
sedadel. Spodní 
patro bylo vyba-
vené 16 luxusními 
sedadly a  čtyřmi 
stolky, našel jsem 
mezi  nimi USB 
i  230V zástrčky. 
Dík y  k val i tním 
materiálům, jako 
je kůže a  dřevo 
ve  světlých odstí-
nech, jsem se zde 
cítil obklopen lu-
xusem. Také dílen-

ské zpracování hodnotím na velmi vysoké úrovni. Díky použití leh-
kých sendvičových panelů na střeše i na podlaze horního patra se 
na dolním podlaží zvýšila světlá výška na 1855 mm, takže průměrně 
vzrostlý člověk zde může chodit normálně vztyčený.

Cesta vzhůru
Do prvního patra lze vystoupat po dvou schodištích. Nahoře se ale 

se svými 185 cm už musím krčit, protože výška stropu je jen 1724 mm. 
Zde na cestující čekalo 58 kůží čalouněných sedadel s velmi příjem-
nou vzdáleností mezi sebou. USB konektory jsem našel na tom nej-
lepším místě, a to v opěrkách sedadel přede mnou. Horní patro je 
nádherně prosvětlené, čelní sklo má však poměrně malou stíranou 
plochu, takže cestující sedící na kraji u bočních oken mají za deště 
horší výhled. Zatímco dole člověk chvílemi slyší motor a podvozek, 
nahoře je od veškerého hluku hodně vzdálený. Neruší ho ale ani ae-

rodynamický 
hluk. Pro zava-
zadla 74 pasa-
žérů je v zadní 
části autobusu 
připraven ná-
kladový pro-
stor o objemu 
9,3 m3.

Komfort 
především

Přestože tento autobus 
neměl adaptivní tlumiče, 
vzduchové měchy kombino-
val s klasickými tlumiči (fi rma 
KONI), cestovní komfort byl 
báječný. A to i dole, kde je cestující hodně blízko od silnice. Nahoře je 
to pak ještě lepší. V „první řadě“ před oknem jsem ale měl v zatáčkách 
takový svíravý pocit, že musíme do těch stromů kolem silnic narazit.

Za volantem tohoto autobusu sedím podruhé, poprvé jsem si ho 
vyzkoušel vloni v zimě po skončení Czechbusu, kde byl hlavní hvěz-
dou stánku VDL. Stejně jsem ale zaskočený, jak nízko řidič sedí. Ob-
zvláště když jsem do něj přesedl z Neoplanu. Naopak už vím, že díky 
zkosení horní hrany patra je ze sedadla řidiče překvapivě dobře vidět 
směrem nahoru, což je důležité na křižovatkách. Při manévrování si 
jenom musím dát pozor, abych vnějšími zrcátky netrefi l ostatní po-
rotce, protože zrcátka jsou uchycena„proklatě“ nízko.

Pracoviště řidiče není tak elegantní jako v i8 či Tourlineru, přístrojová 
deska má jednoduché, ale přehledné tvary. Dostat se ale k parkovací 
brzdě je za trest, protože mezera mezi pohodlným sedadlem a boč-
ním panelem je hodně úzká. Mít na levé ruce hodinky, tak je poškrábu.

Skvěle sladěné
O pohon tohoto kolosu, který váží až 27 tun, se stará třináctilitrový 

motor DAF MX-13 375. Ten má dostatečný výkon 375 kW (510) i po-
řádnou sílu 2500 Nm v širokém spektru otáček od 1000 do 1450 ot./
min. A přestože jsem jezdil asi s třetinovým obsazením, motor pře-
kypuje ochotou zrychlovat. Jedničku s hvězdičkou zaslouží sladění 
s převodovkou ZF AS Tronic, asi nejlepší, které jsem kdy zažil. Jak mi 
prozradil zástupce výrobce, v současnosti už testují i nový TraXon, 
tak doufám, že se jim to podaří sladit stejně dobře.

Dlouhý rozvor a tři 
nápravy se pozitivně 
projevují v jízdní sta-
bilitě na dálnici, líbí 
se mi i  minimální 
aerodynamický hluk 
v rychlosti 100 km/h. 
Až na krátké příčné 
nerovnosti, třeba 
spáry, funguje péro-
vání opravdu dobře 
i  z  pohledu řidiče. 
A  tak největší vý-
hradu mám k řízení, 
které je totálně tupé 
a  odtažité, od  kol 
nemám vůbec žád-
nou zpětnou vazbu. 
A to mi při řízení ja-
kéhokoliv autobusu 
vždycky vadí.

Michal Štengl, 
foto autor

Pohled z patra
Holandský zástupce své soupeře v Eurotestu 
suverénně převýšil, a to doslova a do písmene. 
Byl totiž nejvyšší a nabízel největší kapacitu 
sedadel. Futura FDD2 je totiž zástupce nepříliš 
početné skupiny patrových autobusů.

Přístrojová deska vyznává jednoduchý styl.

V přízemí mohou být i konferenční stolky, strop je 
zde 186 cm nad podlahou.

Prostor pro zavazadla nad zadní 
nápravou nabízí objem 9,3 m3.

Patrový Futura se nabízí ve dvou 
délkách 13 a 14 m. 
My testovali to delší.

V horním patře převeze tato verze pohodlně 59 
cestujících, výška stropu je 173 cm.

K pohonu slouží nejsilnější verze motoru 
DAF PACCAR MX-13 s výkonem 510 k.

VDL Futura 
FDD2-141

Motor: Ř6/vznětový přeplňovaný (DAF MX 375)

Zdvihový objem: 12 895 cm3

Maximální výkon: 375 kW (510 k) /1750 min-1

Maximální točivý moment: 2500 Nm/1000-1425min-1

Převodovka: A12 (ZF AS Tronic) + ZF intarder3

Počet míst k sezení/celková kapacita: 74 +1+1

Maximální hmotnost: 26 500 kg

Rozměry d/š/v: 14 145 x 2550 x 4000 mm

Rozvor: 7255+1855 mm

Průměr otáčení: 24 300 mm

Objem zavazadlového prostoru: 9,3 m3

Maximální rychlost: 100 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE

Autobusy a přeprava osob

SILNIČNÍ DOPRAVATÉMA
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Řada Interlink nahradila v  roce 2015 model OmniExpress, kdy 
v Kortrijku oslavila světovou premiéru v provedení LD (Low Dec

ker). Verze HD (High 
Decker) sjela z  vý
robní linky ve  fin
ském Lahti v březnu 
2016, prohlédnout 
jsme si ji opět mohli 
i   na  Czechbusu. 
Tento autobus je ur
čený pro pravidelné 
linky na dlouhé vzdá
lenosti, ale i pro zá
jezdové využití.

Modulární skládačka
Interlink má zcela novou karoserii využívající modulární konstrukci 

umožňující široké možnosti různých konfi gurací délek a výšek. V zá
kladu se nabízí ve třech variantách LD, MD a HD, přičemž všechny 
mohou být dvou – nebo třínápravové. Typ HD lze objednat v délce 
od 11 do 13,2 m, resp. od 12,6 do 14,9 m v případě třínápravy.

Do Scanie Interlink přesedám hned z Irizaru, takže mám přímé 
srovnání s dalším tříosým autobusem v testu. To designové u mě 
jednoznačně vyhrává i8, Interlink vedle Španěla působí tak nějak 
obyčejně. Na rozdíl od i8 ale pro mě není Interlink neznámý, pro
tože vloni v březnu jsem si vyzkoušel 12metrovou základní variantu 
s 13litrovým šestiválcem o výkonu 410 k. Zatímco ta byla konfi guro
vána pro pravidelnou dálkovou meziměstskou dopravu, tentokrát 
usedám do luxusně vybavené tříosé 14metrové varianty nakonfi 
gurované pro 57 cestujících.

Modrá je zajímavá
Když se pohodlně uvelebím do poměrně širokých sedaček, pro

bleskne mi hlavou, že na dovolenou do Španělska bych chtěl ra
ději jet ve Scanii než v Irizaru. Pro kolena mám totiž mnohem víc 
místa. Jenže když se rozhlížím po  vnitřku, vnitřek Interlinku zda
leka nepůsobí tak honosně a  luxusně jako španělský autokar. 

Modrá kůže na sedačkách 
sice vypadá hodně ne
tradičně, zbytek ale pů
sobí tak nějak obyčejně 
a linkově spíš než jako co
ach. Sedačky nemají pří
liš výrazné boční vedení, 
takže i v mírných zatáčkách 
v  nich člověk klouže ze 
strany na stranu. Ani vý

hled z  oken není 
úplně nejlepší.

Chce to 
facelift

Po  asi 20 mi
nutách usedám 
za  volant a  je to jako bych se vrátil o 20 let zpátky, tedy 

alespoň z  hlediska designu. Přístrojová deska Scanie totiž působí 
ve srovnání s Irizarem, ale i ostatními, nemoderně až zastarale. Z hle
diska rozmístění ovladačů a přehlednosti jí sice nelze nic zásadního 
vytknout, třeba vysoké umístění ruční brzdy vlevo na panelu u okna 
maximálně chválím, jen prostě nevypadá tak hezky. Již brzy se ale doč
káme změny ve stylu nových kamionů Scanie, a to se máme na co těšit. 
Jestliže k sedadlům pro cestující jsem měl určité výhrady, tak z místa 
pro řidiče jsem vysloveně nadšený. Jenže sotva si nastavím vhodnou 
pozici za volantem a zvednu oči, mé nadšení bere za své. Přímo v úrovni 
očí mám levé zpětné zrcátko. Nejen že mi dost překáží, je navíc i po
měrně malé. Za jízdy mi hlavně při odbočování doleva vysloveně vadí.

Skvěle sedí
Silnice ve Švédsku se kvalitou s těmi našimi nedají srovnat, takže 

abych si vyzkoušel úroveň pérování, vymetám sebemenší nerovnost. 
Moc příležitostí jsem bohužel neměl, nicméně stačí to na to, abych 
usoudil, že i tříosá varianta má podobně jako dříve testovaná dvou
osá celkově tužší pérování. Na druhé straně Scania projíždí zatáčky 
neskutečně svižně a bezpečně, takové dálniční sjezdy jsme zvládali 
nejvyšší rychlostí ze všech testovaných autobusů.

Scania u mě boduje i sladěním motoru – 450koňová varianta 13li
trového šestiválce – a  automatizované 12stupňové převodovky 
Opticruise, která řadí rychle 
a krásně plynule. Možná se ale 
někdy až příliš rychle snaží řa
dit co nejvyšší rychlosti, takže 
motor občas nepříjemně duní. 
Jakmile sundám nohu z plynu, 
okamžitě řadí neutrál a aktivuje 
volnoběžku. V tomto ohledu je 
z autobusů nejaktivnější. Hodně 
se mi líbilo nastavení pětistup
ňového retardéru.

Michal Štengl, 
foto archiv a autor

Své	želízko	v ohni	o titul	Coach	of	the	Year	2018	
měla	i Scania,	která	to	z šestice	nominovaných	
autobusů	měla	na okruh	Montor	Park	nejblíže.	
Do testu	se	dostavila	v tříosém	14metrovém	
provedení	a s netradiční	modrou	kůží	uvnitř.	

Přístrojová deska vypadá zastarale, z hlediska 
ergonomie jí ale nelze nic vytknout.

Modré čalounění vypadá zajímavě. Sedadla jsou 
ale poměrně tuhá a člověk v nich dost klouže.

Umístění ruční brzdy zaslouží 

velkou pochvalu.

Zezadu Interlink vypadá 
moderněji než zepředu.

Nákladový prostor má dostatečný objem. 

Tradičně skvělá je spací místnost pro řidiče.

Testovaný motor o 450 k spaloval bionaftu 

HVO, která je ve Švédsku oblíbená.

Scania Interlink HD

Motor: Ř6/vznětový přeplňovaný 
(DC13 115 K01)

Zdvihový objem: 12 700 cm3

Maximální výkon: 331 kW (450 k) při 1900 ot./min.

Maximální točivý moment: 2350 Nm při 1000–1300 ot./min

Převodovka: A12 (Opticruise)

Počet míst k sezení: 57+1+1

Maximální hmotnost: 19 000 kg

Rozměry d/š/v: 14 090 x 2550 x 3660 mm

Maximální rychlost: 100 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE

Na domácí půdě

Test


