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Chytré tipy jak využít vůz ŠKODA ENYAQ iV v zimě na 
maximum 
 

› Čistě elektrické SUV ujede v režimu WLTP na jedno nabití více než 520 kilometrů  

› Pomocí jednoduchých opatření lze maximalizovat dojezd i při nízkých teplotách  

› Na přání dodávané tepelné čerpadlo a vyhřívaní sedadel a volantu pro vyšší efektivitu a 

komfort v zimních měsících 

 

Mladá Boleslav, 20. prosince 2021 – Čistě elektrický vůz ŠKODA ENYAQ iV disponuje efektivní 

pohonnou technikou a ve svém segmentu vynikající aerodynamikou. Díky tomu nabízí dojezd 

více než 520 kilometrů v režimu WLTP. Pro optimální účinnost vozu jsou ideální venkovní 

teploty mezi 20 až 30 stupni Celsia. V zimním období se dojezd elektromobilů o něco zkracuje, 

neboť elektřina z baterie je potřebná k vytápění interiéru či správnému temperování baterie. 

Pomocí vhodných opatření a na přání dodávané výbavy lze ovšem zkrácení dojezdu při nízkých 

teplotách snadno minimalizovat. 

 

Axel Andorff, vedoucí MEB projektů, říká: „Jízda v zimním období klade vysoké nároky i na tak 

moderní vůz, jakým je ŠKODA ENYAQ iV. Zatímco model se spalovacím motorem k vytápění interiéru 

využívá odpadní teplo motoru, elektromobil čerpá potřebnou energii z trakční baterie. Elektrickou 

energii spotřebovává také teplotní management baterie, což má rovněž vliv na dojezd vozu. Díky 

vylepšené regulaci teploty baterie novým softwarem, na přání dodávaným tepelným čerpadlem nebo 

několika jednoduchým opatřením, které může řidič provést sám, lze však pokles dojezdu v zimním 

období výrazně snížit.“ 

 

ŠKODA ENYAQ iV přesvědčí dojezdem vhodným pro každodenní použití i dlouhé cesty. Například 

ENYAQ iV 80 s lithium-iontovou baterií o kapacitě 82 kWh ujede na jedno nabití baterie více než 520 

km (v režimu WLTP). V zimním období se však dojezd elektromobilů částečně snižuje zejména tím, že 

sofistikovaný systém tepelného managementu musí udržovat baterii v optimálním teplotním rozmezí. 

K tomu se, stejně jako k vytápění interiéru, využívá energie z baterie. Na rozdíl od modelů se 

spalovacími motory nemohou elektromobily k tomuto účelu využívat odpadní teplo motoru. Ideálním 

řešením je však tepelné čerpadlo, které je pro ENYAQ iV součástí volitelné výbavy, a které teplý 

vzduch vyrábí stlačováním CO2. Tímto způsobem se vyhřívá interiér, aniž by se spotřebovávala 

energie z baterie. 

 

Vylepšený teplotní management baterie díky novému softwaru 

Aby byl umožněn optimální výkon, účinná rekuperace a co nejrychlejší nabíjení stejnosměrným 

proudem na rychlonabíjecích stanicích, je trakční baterie vozu ENYAQ iV udržována v ideálním 

teplotním rozmezí. Nová verze softwaru vozu dále optimalizuje tepelný management baterie, čímž 

prodlužuje její životnost a zvyšuje dojezd při zimních teplotách. Tento nový software bude instalován i 

do již dodaných vozů ENYAQ iV. Značka ŠKODA garantuje, že baterie bude mít i po osmi letech nebo 

160 000 najetých kilometrech minimálně 70 % své původní kapacity. Pro lepší ochranu baterie se při 

každodenním používání doporučuje nabíjet co nejčastěji maximálně na 80 %. 

 

Správná příprava na jízdu v zimě s vozem ŠKODA ENYAQ iV 

Pomocí jednoduchých tipů může řidič vozu ENYAQ iV jeho dojezd v zimě výrazně zvýšit. Pokud je vůz 

zaparkován v garáži, není třeba baterii a interiér vyhřívat tolik jako při parkování venku. Kromě toho lze 
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předehřívání interiéru naprogramovat nebo zapnout pomocí aplikace MyŠKODA. Pokud je během 

předehřívání zapojen nabíjecí kabel, ENYAQ iV nečerpá z baterie žádnou energii. Před jízdou je také 

vhodné zkontrolovat tlak v pneumatikách a odstranit případné nepoužívané příslušenství, jako jsou 

třeba střešní nosiče.  Podhuštěné pneumatiky totiž mají vyšší valivý odpor a zvyšují tak spotřebu 

energie. Další potenciál úspor nabízí režim Eco, který snižuje výkon klimatizace Climatronic a omezí 

výkon motoru tak, aby maximální rychlost vozu byla 130 km/h. Řidič samozřejmě může toto nastavení 

kdykoli změnit výraznějším stiskem akcelerátoru (tzv. kickdown).  

 

Užitečné tipy pro další úsporu energie 

Pokud při nižších teplotách za jízdy zapnete na přání dodávané vyhřívání volantu a sedadel, lze 

zároveň o něco snížit teplotu vyhřívání interiéru a tím ušetřit energii. Pokud jedete sami, má smysl 

také pomocí 2-zónové nebo 3-zónové klimatizace Climatronic vyhřívat pouze prostor řidiče. Prediktivní 

adaptivní tempomat Adaptive Cruice Control (ACC), který je součástí Travel Assist, šetří energii 

plynulou jízdou a konstantní rychlostí. Asistent rovněž rozpozná rychlostní limity, zatáčky nebo 

kruhové objezdy a vůz ENYAQ iV včas přibrzdí nebo ho nechá naopak „doplachtit“. Při jízdě ve městě 

je vhodné využívat jízdní režim B, který díky maximální rekuperaci získává nejvíce energie. Nízký 

jízdní odpor vozu ENYAQ iV také umožňuje při jízdě mimo město nebo po dálnici často využívat 

k dlouhé fázi „plachtění“ pouze kinetickou energii.  

  
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Chytré tipy jak využít vůz ŠKODA ENYAQ iV v zimě na 

maximum 

Pro vysokou účinnost vozu jsou ideální venkovní teploty 

mezi 20 a 30 stupni Celsia, v zimě je však dojezd 

elektromobilů kratší. Elektřina z baterie je pak potřebná 

k vytápění interiéru nebo k správnému temperování 

baterie. Pomocí správných opatření a na přání 

dodávané výbavy lze ovšem zkrácení dojezdu při 

nízkých teplotách snadno minimalizovat. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Chytré tipy jak využít vůz ŠKODA ENYAQ iV v zimě na 

maximum 

Aby byl umožněn optimální výkon, účinná rekuperace a co 

nejrychlejší nabíjení stejnosměrným proudem na 

rychlonabíjecích stanicích, je trakční baterie vozu ENYAQ 

iV udržována v ideálním teplotním rozmezí. Nová verze 

softwaru vozu dále optimalizuje tepelný management 

baterie a zvyšuje její dojezd při zimních teplotách, a stejně 

tak prodlužuje životnost baterie. V budoucnu bude nový 

software instalován rovněž do již dodaných vozů ENYAQ 

iV.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SU-

PERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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