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Octavia scout
– allroad po česky
Rastislav Šupšák

Ako ste si mohli všimnúť, oplastovaný outdoorový štýl už značne prenikol na náš automobilový trh. 
O úspechu môžu hovoriť najmä štvorkolky ako Audi A6 allroad, Volvo XC70, Seat Altea Freetrack, 
no najnovšie nás prekvapil aj mladoboleslavský skaut. Aký je a aké sú naše dojmy, to sa dočítate 
v nasledujúcich riadkoch. 

EXTERIÉR
Novinka v modelovom rade Octa via

scout má dĺžku 4 581 mm a je zhru-
ba o jeden centimeter dlhšia, 1,5 cm
širšia a 1,3 cm vyššia než jeho pred-
loha Octavia Combi 4x4. Azda nikomu
neunikne vonkajšia robustnosť, kto rá
je pre tento allroad príznačná. Tú
umocňujú najmä oplastované ná raz -
níky, ktoré zbavili Octaviu konzer-
vatívnosti, bočné ochranné lišty

lakované vo farbe karosérie a nás-
tavce prahov, ktoré Scoutovi dodáva-
jú určitý šmrnc. Vozidlo má čierne
pozdĺžne strešné nosiče, pod hlav -
nými projektorovými svetlometmi
sú hlboko v prednom nárazníku
integrované predné hmlovky, na
prahoch ozdobné lišty s nápisom
Scout. Dizajn k dokonalosti privá dza -
jú strieborné nájazdové kryty pod
predným i zadným nárazníkom. Tie

sa ale zdajú byť dosť náchylné na
po škrabanie, no neubránili sme sa
po citu, že slúžia viac na efekt ako na
úžitok. A bo hužiaľ ani nepôsobia doj -
mom, že by zvládli aj nejakú tú ranu
od väčšieho kameňa.

Scout má však pohon všetkých
kolies Haldex, ktorý mu v ľahkom
teréne úplne postačí. Po balvanoch
sa s ním šplhať nebudete, ale hravo
sa popasuje s poriadne rozbitými

poľnými a lesnými cestami, čo sme
mali aj sami možnosť dôkladne pre-
veriť. Svetlá výška vozidla je 180 mm,
čo je porovnania hodné so segmen-
tom SUV. Navyše sa ničoho obávať
nemusíte, že by ste to prehnali, pre-
tože i keby ste náhodou narazili na
nejaký ten vyčnievajúci kameň,
ochranu podvozku ešte zvyšuje kryt
prevodovky a motora, rovnako ako 
v už zabehnutej verzii Octavia 4x4 



s pohonom všetkých kolies. Zadok
Scouta zdobí nápis s označením
modelu a leštené koncovky výfuku 
z ocele. Autu efektne „sedia“ 17 pal-
cové kolesá z ľahkých zliatin Pro teus,
ktorých optimalizovaný tvar bráni
ich poškodeniu pri jazde v teréne. 

INTERIÉR
Svoju odlišnosť dáva najavo Scout

zovňajškom. Vnútri to tiež nie je naj-
horšie. Vysoký štandard je evident-
ný už ušľachtilým koženým poťa-
hom volantu, radiacej páky a ručnej
brzdy. Konštruktéri navrhli mohutné
držadlo a la offroad style pred spolu-
jazdcom, čím sa aj týmto prvkom od
bežnej Octavie odlišuje. Pôsobí ko vo -
vo, no jeho držanie sprevádza pras -
kanie, takže človek si rýchlo uvedo mí,
že kov bol na hradený plastom. Dr ža dlo
s nápisom Scout umiestnené na pa -
lubnej doske, využije spolujazdec
najmä pri jazde po nerovnom po -
vrchu.

Žiadnu výhradu ale nemožno mať
k vnútornému spracovaniu interié ru.
Pochvalu si zaslúžia predovšetkým
sedadlá, ich pohodlnosť a spracova -

nie v kombinácii alcantara – koža,
vnútorný priestor pre posádku, roz -
merný batožinový priestor s ob jemom
580 lit rov ako aj umiestnenie všet -
kých ovlá dačov, ktoré boli veľmi pre-
hľadne rozmiestnené. 

MOTORIZÁCIA 
Pokiaľ ide o pohonnú jednotku 

v Octavii Scout, môžeme si vyberať
z ponuky dvoch motorov. A to me dzi
benzínovým dvojlitrom FSI s vý ko nom
110 kW(150 koní) s naj väčším to -
čivým momentom 200 Nm pri 3 500
min-1 a rovnako dvojlitrom, avšak
naf tovým, s výkonom 103 kW  (140
koní) a s najväčším točivým mo men-
tom 320 Nm pri 2 600 min-1. Oba
motory sú zároveň vybavené bezúdrž-
bovým filtrom pevných častíc a vý -
bor ne spojené so sprevodovaným
šesťstupňovým ma nuálom. V redak cii
sme mali možnosť prevetrať ten dru hý,
140-koňový agregát, ktorý tipujeme
na najpredávanejší. Veľmi nás po te -
ši la spotreba, ktorá sa pohybovala
tak ako škodovácke tabuľky kážu.
Spotreba v meste sa pohybovala
oko lo 8l/100km, mimo mesta nám
ukazoval palubný počítač hodnotu
5,4 l/100km a kombinovaná spotre-
ba bola 6,4 l/100 km. 

K jazdným vlastnostiam nemáme
žiadne vý hrady, kvalita radenia,
celkové držanie v zákrutách, brzdy,

všetko funguje ako má, to znamená na
výbornú. Isté nedostatky sme našli len
pri odozve na plynový pe dál. Keďže je
motor s filtrom pev ných častíc, odo zva
by mala byť o niečo promptnejšia. Tak-
isto by sa žiadalo, keby sa interiéru
doprialo odlíšenie od bežných verzií. 

ZÁVER
Škoda Octavia Scout je veľmi

vydareným kúskom v tomto out-
doorovom boome, ktorého využitie
sa dá porovnávať so schopnosťami
tých lepších SUV-ičiek: cez týždeň je
to výborný spoločník pre mana žé -
rov, so zmyslom pre akciu, či pre ro -
diny s deťmi, a keď nechcete zby-
točne míňať peniaze na opravu prí-

jazdovej cesty k vašej chate v ho rách,
je skaut pre vás to pravé. Keď si prej -
dete očami cenníky modelu Škoda
Octavia Combi, zistíte, že je len o 15-ti-
síc drahšia ako 4x4ka. Z potešenia vás
vyruší len fakt, že allroad z Mladej
Boleslavi nie je najlacnejší a štartuje
na hranici 954 990 Sk s benzínovým
motorom a 1 014 990 Sk s naftovým
motorom.

Napriek tomu niet pochýb, že si
Scout nájde svojich priaznivcov na
našom trhu, ktorý si radi priplatia
pár tisíc, aby si dopriali ten pohľad
do garáže. Dôležitá poznámka na ko -
niec možno sa dočkáme aj darčeka 
v podobe preplňovaného štvorvalca
1,8 TFSI. 
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Škoda Octavia Scout

Zdvihový objem: 1968 cm3

Motor: vznetový preplňovaný štvorvalec

Maximálny výkon (kW pri ot/min): 103 kW (140k) / 4000 min-1 

Zrýchlenie z 0 – 100 km/h: 10,2 s

Maximálna rýchlosť: 197 km/h

Pohon: 4 x 4

Priemerná kombinovaná spotreba: 6,4 l / 100 km

Najvyšší krútiaci moment: 320 Nm / 1750 min-1

Objem batožinového priestoru: 580 l


