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Jiná galaxie
Na novinku bobřích zubů u čtyřkové řady BMW si už nikdo 
takřka nevzpomene, jak ale jezdí v elektrické variantě? 

Text: Jaroslav Kliment 

Foto: Jan Kliment

Motor: Elektromotor pohánějící 
zadní nápravu
Maximální výkon: 250 kW (340 k)
Maximální točivý moment: 430 Nm
Nejvyšší rychlost: 190 km/h
Délka/šířka/výška: 
4783/1852/1448 mm
Objem úložného prostoru: 
470/1290 l
Základní cena: 1 479 000 Kč
Cena testovaného vozu: 
1 899 170 Kč
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0Model i4 je hlavně běž-

nou čtyřkou, elek-
tropohon není ničím 
speciální a vůz se odli-

šuje pouze v drobných detailech jako jsou 
aerodynamické disky kol, nebo uzavřená 
maska chladiče. O interiéru platí to samé, 
elektromobil se vyznačuje pouze několika 
detaily v modrém eloxu. Kabina je u čtyř-
ky velmi pohodlná a nabízí optimál-
ní jízdní pozici, která je kompromisem 
mezi sportovností a uvolněnou cestovní 
polohou. Delší jízda je disciplína, kterou 
i4 zvládá nejlépe, příčinou je především 
hmotnost akumulátoru, která vůz činí 

Zavazadelník s dlouhou ložnou plochou je 
překvapivě prostorný a má pravidelné proporce.

Čisté linie velkého sdružený displeje dělá palubní 
desku čistou a jednoduchou.

plavnějším. Umístění baterie v podlaze 
zároveň snižuje těžiště, díky čemuž vůz 
na silnici sedí lépe, než byste kvůli jeho 
hmotnosti předpokládali. Svižnější jízda 
vysokou váhu odhalí, ale spíše se tak 
stane za snížené adheze pneumatik na 
kluzkém povrchu. Díky enormní potenci 
elektromotoru vůz na řidiče působí leh-
ce, jako by snad překonával vzdálenost 
přískoky. Varianta eDrive40 je z dvojice 
elektrických motorizací i4 Gran Coupé 
agregátem slabším, pakliže se to o výkonu 
250 kW dá vůbec říct. Točivý moment 
430 Nm je díky charakteristice průběhu 
subjektivně mnohem citelnější než u spa-

Názor hasiče
Jan Š.  
Pro mě naprosto 
nedosažitelné 
auto, ale za svezení 
jsem rád, člověk 
skoro nevnímá, 
že jede, proti mojí 
staré Astře je to 
jiná galaxie. 

lovacího motoru se stejnými parametry. 
Nová koncepce kabiny s velkým prohnu-
tým přístrojovým štítem je uživatelsky 
příjemná a velmi líbivá, displej má efektní 
barevnou grafiku. Designově působí celek 
jednodušeji, některé ovládací prvky však 
zůstaly při starém, stále je zde osvědčený 
otočný ovladač i-drive. Využitelná kapa-
cita akumulátoru (80,7 kWh) postačí na 
solidní dojezd atakující hranici 500 km. 
Potěšila nás docela přesná predikce palub-
ního počítače, výrazně jej nerozhodila ani 
jízda po dálnici. Nejlépe jsme se s i4 cítili 
při klidné jízdě na okresce s aktivovanou 
funkcí plachtění, vozu stačí udělit pouze 
občasný impulz pedálem a setrvačnost se 
spolu s nízkým aerodynamickým odpo-
rem postará o zbytek. 


