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cujúci s ESP, simulujúci samosvorný diferenciál. Zatiaľ
čo ozajstný samosvor sa využíva v ostrých športových autách,
náš systém XDS pre zjednodušenie môžeme nazvať nepravý samosvor. V ostrých zákrutách elektronicky zabezpečoval
pribrzďovanie roztočeného odľahčeného hnaného kolesa,

n Viete, čo vznikne kombináciou
emotívneho španielskeho temperamentu,
pretaveného do trojdverového Leonu
a športového paketu Formula Racing?
Rovnako zvedaví sme boli aj my
a s očakávaním sme v redakcii privítali
túto novinku.

P

rívlastok Formula Racing
zabezpečil okrem výraznejších vonkajších zmien
tiež športový podvozok znížený o 15 mm (zlepšená stabilita
a aerodynamika) oproti klasickej verzii. Pri nastupovaní nie
šťastne navrhnuté polohy aretácie dverí vytvorili situáciu, že
na prvej úrovni sa dvere otvorili nedostatočne a vstupovanie
do auta bolo problematické, pri
ďalšej úrovni sa dvere zastavili
až v pomerne širokom uhle, čo
najmä na zúžených parkoviskách
môže byť problém. Chválime
však dokonalý výhľad z vozidla. Športový balík FR obsahoval sedadlá s výrazným bočným
vedením, športový multifunkčný volant, čierny interiér pretkávaný červenou niťou a s ďalšími červenými doplnkami.
S výnimkou tvrdého plastu na
dverách a bokoch stredovej konzoly sme narazili iba na kvalitné mäkké plasty. Športovosť
Leonu prízvukovalo aj mierne
natočenie palubnej dosky na
vodiča. V každom momente
sme tak mali všetky prístroje na
dohľad a dosah.

 Inovatívne ovládanie
Inovatívnosťou sa vyznačovalo ovládanie menu zábavno-informačného systému. Pohybom prsta po displeji sme
posúvali v kruhu jednotlivé
položky menu. Niekedy sme
však mali problém zastaviť roztočený kruh na nami žiadanej
položke ☺. Pochvalu udeľujeme za české menu, ktoré aj pri

hlasovej navigácii takmer vždy
na prvýkrát pochopilo, čo od
neho vyžadujeme (na slovenské menu sme asi primalý trh).
Ani čeština však, žiaľ, v súčasnosti nie je štandardom. Nižšie na palubnej doske sa nachádzal ovládač jazdných režimov
Seat Drive Proﬁle (NORMAL,
SPORT, ECO). Ten po zadaní
zvoleného jazdného štýlu na-

konﬁguroval odozvu riadenia
a plynového pedálu a pri voľbe režimu SPORT zmenil náladové osvetlenie vo dverách
z bieleho na červenú. Vedľa
voliča jazdných systémov sme
márne hľadali vypínanie ESP,
k jeho deaktivácii sme sa dopracovali až v menu multimediálneho systému. Vďaka zväčšeniu
rázvoru o 6 cm v porovnaní so
staršou generáciou pocítili najmä zadní pasažieri viac komfortu. Ak hovoríme o priemerne vysokých cestujúcich, tak sa
na zadnej lavici bez problémov

takí dvaja odviezli aj s malou
rezervou pre kolená.
 Naozaj formula?
Technické údaje, ako 140 k pod
kapotou či 250 Nm dostupných

už od 1 500 ot./min, dávajú
autu slušný základ pre športovo ladenú jazdu. K tomu treba
prirátať volič jazdných režimov
a znížený športový podvozok
s inovatívnym systémom XDS.
Ide o elektronický systém uzávierky diferenciálu spolupraZdvihový objem valcov
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment
Maximálna rýchlosť
Zrýchlenie z nuly na 100 km/h
Pohotovostná hmotnosť
Spotreba (udávaná výrobcom)

a tým zlepšoval samotný prejazd zákrut. Odozvy na pokyny volantu boli okamžité, radenie 6-stupňovej prevodovky
bolo presné v krátkych dráhach
a pri civilnej jazde sa nám auto
odvďačilo priemernou spotrebou okolo 5,7 l/100 km. Denné, stretávacie aj diaľkové svetlá zabezpečovala LED technológia, na čo zatiaľ možno
naraziť poväčšine iba v segmente prémiových vozidiel.
O to viac nás potešili v našom
autíčku.
Hoci ide o hravé auto, je zrejmé, že parametre formuly nedosahuje. Na to sa však nikdy
Leon ani nehral, pretože Seat
má v zásobe ešte verziu Cupra, ktorá bude predstavená tento mesiac v Ženeve. A verte,
že s ňou si nespravíte hanbu ani
na okruhu. Ak však očakávate
od auta v extra športovom šate
rezkú jazdu a rovnako tak v čase pohody primeranú spotrebu
a civilné zvezenie, Leon FR
bude horúci kandidát.

MM
1 395 cm3
103 kW (140 k)/ 4 500 ot./min
250 Nm/1 400 – 4 000 ot./min
211 km/h
8,2 s
1 231 kg
5,2 l/100 km
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