TEST / SEAT Leon ST

CHLAPSKÁ ZÁLEŽITOSŤ
Do triedy kompaktných kombi dorazil tretí mohykán
koncernu VW – Seat Leon ST. Ešte ďaleko pred letom
začína byť zrazu horúco.

RÝCHLY PREHĽAD
SEAT Leon ST
Športovejšie kombi s ľúbivými tvarmi
a nízkou hmotnosťou.

€

Základ od 12 990 €, 1.4 Turbo
v našom teste od 16 780 €.

Z

ačal sa totiž nielen „bratovražedný“ boj, ale aj boj so „zaužívanou“ konkurenciou. Leon sa
vo verzii kombi doteraz nikdy nevyrábal. Prvotina však pôsobí seriózne,
športovo aj chlapsky. Seat si navyše
verí – označili ho za najkrajšie kombi
vo svojej triede. Môže na tom niečo
byť. Pohľady okoloidúcich aj okolojazdiacich vcelku priťahoval. Nás však na
ňom priťahovalo niečo iné. Pomenovali by sme to ako zžitie sa rýchlosťou
lúsknutia prstov. Už po pár kilometroch
sme boli ako starí známi a užívali si kilometre za volantom.

Než budeme pokračovať v jazdných
pôžitkoch, detailne rozoberieme význam
písmen „ST“. Najúdernejším faktom je
číslo 587 vyjadrujúce základný objem
batožinového priestoru v dm3 a to aj s
dojazdovým rezervným kolesom (Octavia má síce objem väčší, no bez rezervného kolesa). Dno je polohovateľné, pričom
vo vrchnej pozícii vznikne po sklopení
operadiel takmer rovina. Operadlá sa dajú ľahko sklápať priamo z batožinového
priestoru (1 470 dm3). Háčiky by mohli
byť mohutnejšie dimenzované, citeľne
nám chýba sieťový program (alebo iné
ﬁxovanie nákladu). Dá sa objednať aspoň

zvislá deliaca sieť s dvoma možnosťami
aretácie – za zadnými sedadlami alebo
po ich sklopení za prednými. Výhodou
je možnosť komfortného odloženia krycej rolety pod podlahu. Pri nakladaní si
treba dávať pozor aj na šikmejšie sklo
zadných dverí.
Ešte chvíľu zostaneme pri veciach
pre rodinu. Za 226 eur sa dá objednať
tzv. Family pack obsahujúci rolety na
zadných oknách a výklopné stolíky na
zadnej strane predných operadiel (nie
však pre našu výbavu FR so športovými kreslami). Cestujúcich viac zrejme
potešia výduchy ventilácie vzadu, nás

V ponuke je pre motor 1,6 TDI
aj pohon všetkých kolies.
Objem batožinového priestoru 587
až 1 470 l. Dva typy podvozkov.
Ford Focus kombi, Opel Astra ST,
Toyota Auris TS.

Sklápanie zadných operadiel ide
priamo z batožinového priestoru.
Po sklopení vznikne takmer rovina

Subwoofer umiestnený
v rezervnom kolese ide ľahko
demontovať. Počuť ho však výrazne

Držiak na nápoje v lakťovej
opierke lakťu zavadzia. Potešila
možnoísť nastavenia priečok

44

5/2014

5/2014

45

FR znamená kus športových pocitov.
Červené obšitie je aj na sedadlách

Päť palcový displej je žiaľ najväčší v ponuke, aj
keď koncernový súrodenci môžu mať ešte väčší

TECHNICKÉ ÚDAJE

priemer horšie lepšie

SEAT LEON ST 1.4 TSI FR
Motor
prepĺ. benzínový R4, 1 395 cm3
Výkon
90 kW pri 5 000 – 6 000 ot./min.
Krútiaci moment
200 Nm pri 1 400 – 4 000 ot./min.
Pohon a podvozok: 6-st. manuálna prevodovka, pohon predných
kolies, vpredu McPherson, vzadu vlečné ramená. Brzdy kotúčové,
vpredu s vnútorným chladením. Pneu 225/45 R 17.
Batožinový priestor
587/1 470 dm³
Rozmery: 4 535 × 1 816 × 1 451 mm, rázvor 2 634 mm,
prevádzková/celková hmotnosť 1 340/1 840 kg, objem nádrže 50 l.
Najvyššia rýchlosť
202 km/h
Zrýchlenie 0 – 100 km/h
9,3 s
Spotreba
6,5/4,4/5,3 l/100 km
Emisie CO2
120 g/km
Cena/testované auto
16 780/19 964 €
Konkurenti: Ford Focus kombi, Opel Astra ST, Toyota Auris TS

Priestor vo dverách
je priemerný. „Zhltne“
len pol litrovú
fľašu krkolomným
spôsobom
Predné sedadlá sú
fantastické nielen
tvarovaním ale aj
veľkosťou

HODNOTENIE

+ Agilita, ľahkosť ovládania,

Pod nimi je ešte
príplatkový malý
odkladací priestor.
V balíku za 69 eur

nepotešilo využitie priestoru na dverách.
Je úzky, na odloženie väčších ﬂiaš rovno
zabudnite. Koncernová konkurencia má
v tomto smere navrch. Ešte šťastie, že nápoje v pohároch aj telefón majú vyhradené miesto. Trošku nerozumieme riešeniu
pripojenia USB kľúča cez akýsi zbytočný
kábel v schránke pred spolujazdcom.
Predné sedadlá sú výborné. Jemné nastavenie pomocou ružice výrazne zvýšilo
ich pocitovú hodnotu. Ani pozícii za volantom nemáme čo vyčítať. Je presne taká,
akú chceme v športovom aute (aj keď je to
kombi). Oceňujeme celkovú prehľadnosť
zobrazovania informácií, celkom postačí aj
základný monofarebný displej pred vodičom. Vynoril sa nám opäť jeden nelogický
prvok – nastavanie intenzity podsvietenia
prístrojov je x-tá úroveň v menu preťukávanom na stredovom displeji. Ešte šťastie,
že príplatkový balík Sport (za 1 548 eur)
obsahuje svetelný senzor, ktorý aj pri zapnutí svetiel počas dňa (alebo dažďa) ponechal podsvietenie na dennej intenzite.
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dostatok priestoru, rozumné
ceny príplatkov.

–

Chýbajúci sieťový program,
pripojenie USB.

Chcete sa rozmaznávať? Za peniaze
môžete. Adaptívny tempomat (vrátane
sledovania priestoru pred vozidlom Front
Assist a s funkciou núdzového brzdenia
City Emergency Braking) stojí celkom prijateľných 498 eur. Podobne na dosah je aj
balík Driving Assistance Pack obsahujúci
asistenta diaľkových svetiel a asistenta zachovania jazdného pruhu Lane Assist za
311 eur. My sme v aute tieto prvky nemali, mali sme však predné LED svetlomety
(štandard výbavy FR). Neponúkajú síce
aktívne natáčanie do zákrut (len prisvecovanie hmlovými svetlometmi), no vedia
prispôsobiť svetelný lúč rýchlosti vozidla
a očiam je farba svetla veľmi príjemná.
Downsizingová éra so sebou priniesla zmenu myslenia. Objemovo malé, no
ponúkaným výkonom a porciou newtonmetrov silné motory nepotrebujú na dynamickejšie rozhýbanie veľa otáčok. Pokojne
môžeme povedať, že s benzínovým motorom sa dá jazdiť ako s naftovým. Hoci mal
motor pri preberaní najazdených iba cca

Pohon
Podvozok
Komfort
Interiér
Cena/výbava

8
9
8
7
8

100 km, veľmi nás na záver potešil údaj
o priemernej spotrebe: rovných 6 l/100 km.
Neboli sme však brzdou premávky, ako by
sa mohlo zdať. Aj so zaradeným šiestym
prevodovým stupňom (pokojne od rýchlosti 70 km/h) má 1.4 TSI dobrý ťah.
Druhou výhodou ľahkého motora je
nízke zaťaženie prednej nápravy a s tým
súvisiace manévrovanie. Niekedy sme až
mali pocit, že pod prednou kapotou ani
motor nie je. Stačilo len otočiť volantom
a Leon poslušne menil smer.
Tešíme sa, že sa opäť začínajú vyrábať
autá, ktoré aj napriek rodinnému zameraniu vedia ponúknuť tie správne hodnoty
aj tým, ktorí si radi užívajú jazdu. Leon ST
nie je možno absolútne bez chyby a dokonalý, no aj napriek tomu ho máme radi,
pretože nás veľmi baví. V čase našej uzávierky však SEAT zmenil ponuku motorov,
takže 1,4 TSI má už 92 kW a nové ceny.
Text: Peter Mihálik
Foto: Miro Lacko

