
 
 

PRODUKTOVÉ INFORMACE MODEL SUBARU FORESTER MY21                                                                                  

  

 

Od své premiéry v roce 1997 se Forester postupně propracoval na pozici celosvětově 
nejprodávanějšího modelu Subaru. Stal se mezi zákazníky populární volbou a vybudoval si 

pověst bezpečného a spolehlivého vozu. I když v současnosti je nejprodávanějším Subaru 
v Evropě model Subaru XV, Foresteru s celkovým počtem 334 000 prodaných vozů od svého 
uvedení na trh v roce 1997 tato pozice patřila po dobu 20 let. Kumulované globální prodeje 
Foresteru dosahují 3,76 milionu kusů. 

Pátá generace Foresteru ctí tradici Subaru, ale současně je zcela nově navrženým 
vozem. Je postaven na globální platformě Subaru Global Platform (SGP) vyznačující se 
mimořádnými schopnostmi, mezi něž patří vynikající jízdní vlastnosti a stabilita, zdokonalená 

schopnost zabraňovat a předcházet nebezpečným situacím, citlivější řízení, výjimečně nízké 
vibrace a vysoký jízdní komfort. 

Forester je od základu nově vyvinutým vozem a do Evropy přichází i s novým 
poháněcím ústrojím kombinujícím elektromotor s pro Subaru typickými technologiemi 
motoru BOXER a symetrického pohonu všech kol Symmetrical AWD. Technologie e-BOXER 

maximálně využívá výkon vozidla tak, aby nadále zůstávalo snadno ovladatelné a na silnici 

klidné. Elektromotor e-BOXER je asistenční systém hnacího ústrojí s jedinečným 
uspořádáním podle SUBARU - kompaktní ležatý motor, elektromotor a el.baterii kombinuje v 

symetrickém uspořádání pohonu AWD, aby bylo dosaženo vynikající rovnováhy rozložení 
hmotnosti a nízkého těžiště. Tato technologie byla vyvinuta tak, aby její výhody bylo možné 
pocítit v široké škále každodenních jízdních situací. Od svého zavedení v roce 2018 je e-

BOXER kladně hodnocený zákazníky a v současné době se rozšiřuje na různé modely a trhy (v 

číně např. pod jménem Inteligent Boxer). Budoucím cílem je, aby si tuto kombinaci pohonů 
na vlastní kůži vyzkoušelo ještě více zákazníků ve skutečných jízdních situacích… 

Nejnovější generace Foresteru je ještě bezpečnější, disponuje souborem nových 
pokrokových bezpečnostních technologií. Součástí standardní výbavy je například systém 
EyeSight. Mezi další bezpečnostní systémy patří funkce udržení v jízdním pruhu Lane Keep 

Asisst (LKA), detekce vozidel vzadu Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), brzdění před 
překážkou při couvání, boční kamera Side View Monitor a systém sledování řidiče Driver 

Monitoring System, který dokáže řidiče upozornit v případě spánku nebo nesoustředění se 



na silnici vpředu. Rozpoznáváním obličeje současně umožní nastavit pozici sedadla, vnějších 
zpětných zrcátek nebo klimatizace podle preferencí konkrétního řidiče. 

Nový Forester (japonské specifikace) vyhrál Grand Prix Award za nejvyšší získané 
skóre 96,5 bodu v programu Japan New Car Assessment Program (JNCAP), pořádaných 
Ministerstvem země, infrastruktury, dopravy a turismu (MLIT) a Státní agenturou 
automobilové bezpečnosti a pomoci obětem (NASVA). Forester získal ocenění Advanced 

Safety Vehicle Triple Plus (ASV +++) v letech 2018–2019 za účinnost systému preventivní 
bezpečnosti, a to s celkovým počtem 122,3 bodu z celkových 126. 

Zatím nejprostornější a nejpropracovanější verze modelu Forester se může pochlubit 
vysoce kvalitním zpracováním interiéru, prostornou kabinou pro cestující a všestranným 
prostorem pro zavazadla. Se světlou výškou 220 milimetrů a vynikajícími nájezdovými i 
přechodovými úhly se Forester skvěle hodí pro dobrodružství v terénu. Režim X-Mode nově 
disponuje dvěma módy, jimiž se dokáže lépe přizpůsobit vlivům různého počasí a 
podmínkám na silnici. 

Co se týče zákaznické skupiny, tak Forester cílí na pozdější věkové skupiny 40+, 

s aktivním životním stylem, a ti by zde měli upřednostňovat bezpečnost, vyšší posez, 

nekonformitu, široké využití pro potřeby celé rodiny a důvěru v technologie Subaru.  

MY21 Forester je zařazován do výroby od měsíce červenec 2020. 

Nejdůležitější produktové novinky 21MY Forester     <NEW> 

Exteriér 

- Změna v designu předních hlavních světlometů 

Interiér 

Bezpečnost 

- Přidána funkce automatického zamykání dveří po rozjezdu a odemykání při 
zastavení vozu 

Nová specifikace Sport 

 

A ) Technika           

 

Podvozek a řízení 
<Beze změn oproti 20MY> 

Podvozková platforma Subaru Global Platform. Výrazně tužší celá karoserie, což 
zapříčinilo podstatné zvýšení bezpečnosti. Uložení motoru bylo vyřešeno tak, že se 

kardanová hřídel při nárazu zasune a motor zajede pod nohy cestujících vpředu. K tomu se 

přidává zvýšení torzní tuhosti o 70%, boční ohybové tuhosti o 90%, tuhosti podvozku přední 
části o 70% a zadní části o 100% vůči předchozí generaci. Došlo k vylepšení reakcí volantu na 
povely řidiče.  

Zachována světlá výška 220mm. 

 

Brzdy 

<Beze změn oproti 20MY> 

Vpředu i vzadu kotoučové s vnitřním chlazením. 
 

Motory a  převodovky  
<Beze změn oproti 20MY> 



Pro Subaru typická kombinace pohonu všech kol S-AWD s ideálním rozložením 
hmotnosti a s pohonnou jednotkou e-BOXER. e-BOXER je tvořen 2,0litrovým plochým 
čtyřválcovým motorem s protiběžnými písty a přímým vstřikováním paliva a elektromotorem 

umístěným v přepracované převodovce Lineartronic (označení motoru FB20). Vyznačuje se 
hladkým lineárním projevem, citlivou akcelerací i dávkováním točivého momentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soustava Subaru e-BOXER kombinuje oba hlavní zdroje síly tak, aby se přizpůsobila 

jízdním podmínkám. Pracuje ve třech jízdních režimech: jízda na benzin, elektrická jízda (EV) 
a jízda využívající oba typy motorů. 

Při rozjezdu, nebo v nízkých rychlostech, je vůz poháněn pouze elektromotorem, díky 
čemuž je jízda tichá a bez emisí. Podle stavu vozidla a baterie dokáže systém ujet čistě na 
elektrickou energii vzdálenost až 1,6 km, a to do rychlosti 40 km/h, při nízkém zatížení je to 
však i více. Při běžných rychlostech je síla zážehového i elektrického motoru kombinována, 
takže nabízí citlivou, lineární a hospodárnou akceleraci, zatímco ve vysokých rychlostech je 
vůz poháněn motorem 2.0L DI BOXER, který zároveň dobíjí baterii. 

Systém e-BOXER nabízí nižší spotřebu paliva v městském prostředí či v kolonách, kde 

lze na základě jízdního stylu, oproti odcházejícímu zážehovému motoru 2.0L, dosáhnout 
snížení spotřeby paliva až o 11 %.  

e-BOXER zároveň eliminuje nepřirozený pocit z brzdění, známý z hybridních a 
elektrických vozidel, takže poskytuje citlivý, snadno dávkovatelný a přirozený pocit z brzdění. 
Brzdy se snadno ovládají a rychle a lineárně reagují na pohyb pedálu, což dodává řidiči pocit 
větší důvěry a bezpečí. To je příjemné zejména při popojíždění v kolonách, kde je řidič 
zbaven stresu a jízda je pohodovější. 

Elektromotor i baterie jsou umístěny podélně. Elektromotor je umístěn blízko těžiště 
vozu, zatímco baterie a další komponenty jsou pak nad zadní nápravou. Tím se dosáhlo 

současného snížení těžiště a lepšího rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou. 

Nová generace motoru splňuje normu Euro6d – ISC – FCM(AP). 

 

FB20 －  2,0 l BOXER DOHC AVCS 16V (2.0i), 110 kW/150k při 6 000 ot/min   

      - v kombinaci jedině s převodovkou Lineartronic, skokové řazení,  
     možnost manuálního řazení pádly pod volantem. 



 

X-Mode – dvoustupňový         

Součástí sériové výbavy je režim X-Mode, který při jízdě v terénu pro dosažení 
optimální trakce na kluzkých površích a v prudkých stoupáních přizpůsobuje činnost motoru, 

převodovky, systém pohonu všech kol a brzd. Pro nový model je novinkou režim X-Mode 

s možností nastavení dvou odlišných režimů pro sníh/štěrk a hluboký sníh/bláto. Tím se 

terénní schopnosti ještě zlepšují. 
 

 

Bezpečnost 
<Beze změn oproti 20MY> 

Forester 5. generace poskytuje vysokou míru bezpečí a pohodový jízdní zážitek všem 
cestujícím, a to kdykoliv a v jakémkoliv prostředí. Přináší nejvyspělejší bezpečnostní prvky ve 
svém segmentu, navržené v duchu komplexního přístupu Subaru k bezpečnosti. 

Výjimečně široký výhled je zajištěn kromě úzkých sloupků také zásluhou velkých 
oken, optimalizace umístění zpětných zrcátek a minimalizace slepých míst. 

Forester e-BOXER je bezpečnější než kdy dříve a je technicky nepropracovanějším 

Subaru určeným pro evropské trhy. Je vybaven pokročilými bezpečnostními technologiemi 

pocházejícími z přístupu ke komplexní bezpečnosti Subaru. 
Globální platforma Subaru zajišťuje v daném segmentu jednu z nejlepších úrovní 

ochrany posádky. Zvětšení podílu vysokopevnostních ocelí zvýšilo odolnost karoserie při 
nárazech a současně snížilo hmotnost nosné struktury. Vůz nabízí výjimečnou ochranu při 
nárazu. Absorbuje o 40 % více nárazové energie. Extrémně tuhý základ globální platformy 
Subaru Global Platform a zesílený rám baterie chrání vysokonapěťové elektrické 
komponenty, jako je baterie, převodník napětí a měnič. 

Součástí standardní výbavy je asistenční systém EyeSight 3.0, jehož hlavním prvkem 

je dvojice kamer monitorující prostor před vozem. Při rozpoznání potenciálního rizika kolize 

systém řidiče varuje a v krizových situacích je připraven také aktivním zásahem brzd zabránit 
kolizi, případně zmenšit její následky. Systém EyeSight je připraven rovněž upozornit řidiče 
na nechtěné vyjetí z jízdního pruhu a v této situaci mu pomoci aktivním zásahem do řízení se 
v něm udržet. 

Nový Forester e-BOXER dále rozšiřuje komplexní systém bezpečnostní ochrany o 
systém monitorování řidiče Driver Monitoring System, který je připraven rozpoznávat řidiče 
a současně identifikovat jeho únavu nebo nepozornost. DMS přináší také komfortní prvky, 

kde po rozpoznání obličeje v paměti uloženého řidiče přizpůsobí nastavení sedadla, vnějších 
zpětných zrcátek a klimatizace.         

S Foresterem e-BOXER se uvádí také nová funkce automatického brzdění před 
překážkou při couvání (RAB – Reverse Automatic Braking), která dokáže nárazům do nich 
zcela zabránit, nebo alespoň zmenšit jejich následky.      

 Systém Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) detekuje vozidla blížící se zezadu. 

Systém SRVD nabízí tři hlavní funkce, zlepšující viditelnost a pomáhající minimalizovat běžné 
příčiny nehod: monitoring mrtvých úhlů zpětných zrcátek (Blind-Spot Detection), asistent při 
změně jízdního pruhu (Lane Change Assist) a hlídání příčné dopravy vzadu (Rear Cross-

Traffic Alert). 

Funkce Side View Monitor (SVM) je pomyslným spolujezdcem. Na multifunkčním 
displeji ve voze zobrazuje prostor vedle vozu na pravé straně, kam řidič obvykle nevidí. Tím 
mu pomáhá lépe manévrovat s vozem v náročných podmínkách a vyhnout se případným 
překážkám. 



Subaru Forester e-BOXER je standardně vybaveno sedmi airbagy včetně čelních 
airbagů řidiče a spolujezdce, bočních hlavových airbagů, bočních airbagů chránících 
pánev/trup a kolenního airbagu řidiče. 

           

B) Exteriér, barvy karosérie a kódy barev 

<Změna oproti 20MY> 

Karosérie 

5D SUV. 

Světlá výška 220 mm, přední nájezdový úhel 20°, zadní 26°. 

 

Změna se odehrála na hlavních předních světlometech – vnitřní povrchy světla jsou 

zatemněné pro větší zdůraznění tvaru C (má imitovat polohu válců motoru boxer a být tak 

rozpoznávacím znakem Subaru).       <NEW> 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

       20MY               21MY 

 

Barvy karosérie 

Celkem 9 barev.         <NEW> 

Přibyla barva Dark Blue Pearl M2Y, která je však dostupná jen pro specifikaci Sport. 

Naopak, tato specifikace Sport není dostupná v barvách M1Y, M4Y, SBC a SAZ.  

Příplatek za barvu 12 000 Kč vč. 21% DPH. Bezpříplatková barva je M1Y Červená. 

 

21MY - Příplatkové barvy 

Crystal White Pearl  (K1X)   Bílá perleť 

Ice Silver Metallic   (G1U)  Stříbrná metalíza   

Magnetite Grey Metallic  (P8Y)  Tm. šedá metalíza   

Crystal Black Silica  (D4S)  Černá metalíza  
Sepia Bronze Metallic (M4Y)  Zlatá metalíza    

Horizon Blue Pearl  (SAZ)  Modrá perleť     

Jasper Green Metallic (SBC)  Zelená metalíza   

Dark Blue Pearl   (M2Y)  Tmavá modrá Perleť (pouze Sport)<NEW> 

21MY - Bezpříplatková barva        

Crimson Red (Pearl)  (M1Y)   Červená (perleť)   

 

C) Interiér, barvy interiérů         <NEW> 

<Změna oproti 20MY> 

S novou specifikací Sport se objevuje nový materiál s kódem S40 – jedná se o 

čalounění sedadel prémiovou vodu odpudivou tkaninou se šedým dekorem a oranžovým 
prošíváním.          <NEW> 



2.0ie-L, 2.0ie-S Látkové potahy v odstínu  - Tmavé  

2.0ie-S   Látkové potahy v odstínu  - Šedé  <NEW> 

Kožené potahy v odstínu   - Tmavé 

        - Hnědé 

 

D) Výbavy 

<Změna oproti 20MY> 

Ve všech specifikacích nová funkce Auto Door Lock - automatické zamykání dveří po 
rozjezdu nad 20km/hod (funkci lze uživatelsky nastavovat).    <NEW> 

 

Nová specifikace Sport.        <NEW> 

Tato specifikace je k dispozici jako symbolický model „který navozuje pocit dynamiky 

a sportovnosti na první pohled“. Kromě vybavení speciálním příslušenstvím, které je mnohdy 

vysoce funkční, byl interiér i exteriér navržen tak, aby zdůrazňoval mladistvost, sportovní 
akcent a robustnost. 

Dá se říci, že tato specifikace má nejblíže k výbavě Comfort Navi. V interiéru se liší 
jiným materiálem čalounění sedadel a dveří – prémiovou vodu odpudivou tkaninou se šedým 
dekorem a oranžovým prošíváním. To se objevuje i na volantu, volící páce převodovky, 

loketní opěrce, středovém panelu, výplních dveří a dekoru palubní desky. Součástí této 
specifikace se i sada oranžových rámečků kolem výdechů klimatizace a na středovém panelu. 
Budíky mají oranžové rámečky. Funkčními prvky jsou i LED osvětlení zavazadlového prostoru 

a LED světlo v 5.dveřích. Pedály jsou ve standardním provedení. V exteriéru najdeme el. 

ovládané střešní okno, tmavou masku chladičové stěny, tmavé provedení rámečku kolem 

předních mlhovek, tmavý je i střešní spoiler na 5.dveřích, tmavá 18“ ALU kola. Kliky dveří 
jsou lakované v barvě vozu. Tmavé provedené spodních ochran předního a zadního 
nárazníku a bočních lemů, vše zvýrazněno oranžovou lištou. Oranžové je provedení loga  

e-Boxer na 5.dveřích a vedle zrcátek. Prvek oranžové najdeme i na krytkách u tmavých 
střešních ližin.          <NEW> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem v oficiální nabídce 4 výbavy 21MY Forester v jedné karosářské variantě kombi 
SUV a motorizaci 2.0i e-Boxer MHEV. 

 

Oficiální varianty výbav 21MY Forester:       

 - 2.0ie-L ES Active Lineartronic 

- 2.0ie-S ES Comfort Lineartronic 

- 2.0ie-S ES Sport Lineartronic       <NEW> 

- 2.0ie-S ES Executive Lineartronic 

 

Hlavní prvky výbavy u modelu FORESTER 21MY – motorizace 2.0ie MHEV  

 

Základní prvky výbavy modelu 21MY FORESTER 2.0ie-L ES Active 

- 7x  Airbag (přední, boční, okenní, kolenní)                                                    
- Systém EyeSight 

- EyeSight Assist Monitor (Diody za předním oknem jako u Levorga) 
- Systém detekce vozů v mrtvém úhlu Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)  

- Couvací kamera                                                                                           

- SRH aktivní natáčecí hlavní světlomety s technologií BiLED s LED denním svícením 

- LED přední mlhová světla 

- LED zadní sdružená světla  

- Zpětná zrcátka s integrovaným blikačem, el. sklopitelná, vyhřívaná, v barvě chromu 

- ALU kola 7,5 x 17“ ET55 225/60 R17 

- Stříbrná spodní ochrana nárazníku vpředu, vzadu, na bočních dveřích 

- Střešní spoiler na 5.dveřích 

- Střešní ližiny – tmavé 

- Automatická Dual A/C 

- Výdechy ventilace na zadní sedadla 

- Hliníkové pedály 

- Dělená zadní sklápěná opěradla sedadel (60:40) s polohováním  

- Loketní opěrka uprostřed zadních sedadel (s 2 držáky nápojů) 
- 4 USB porty 2,1V 

- Panel přístrojovky v tmavém dekoru 

- Kožený paket: Kožená hlavice řadicí páky a kožený volant 
- Multifunkční display MFD  



- Výškově stavitelné sedadlo řidiče, manuální ovládání 
- SUBARU STARLINK infotainment systém 3.1 s barevným displejem: DAB+, 1CD, 6 

reproduktorů, AUX a USB vstup, Bluetooth 

- Tempomat 

- Omezovač rychlosti 
- 2 módový SI Drive: Inteligent & Sport 

- 2 modový X-MODE: Snow/Dirt & Deep Snow/Mud 

- Automatická převodovka Lineartronic 

- Řadící páčky pod volantem 

- Systém Auto Vehicle Hold  

- Vyhřívání předních sedadel  
- Vyhřívání čelního skla pod stěrači 
- Sada na opravu pneumatiky 

 
Základní prvky výbavy 21MY FORESTER 2.0ie-S ES Comfort  

Oproti výbavě Trend má navíc a liší se: 
- Paket ADVANCED SAFETY:                     

o automatická dálková světla High Beam Assist (HBA) – obsluhuje nově kamera 
EyeSightu, čili už tam není ta další kamerka 

o Side View Monitor – parkovací boční kamera 

o Parkovací senzory vzadu 

o Reverse Automatic Braking (RAB) – zastaví i při couvání 
o Driver Monitoring Systém (DMS) – sleduje řidiče za jízdy, jestli není unavený a 

také má komfotní funkce jako paměť nastavení sedačky atp. 

- Tónovaná zadní skla 

- Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru 

- Systém bezklíčkového ovládání centrálního zamykání „Keyless Entry“ & „PIN code 

Access“ (odemknutí vozu pomocí bezpečnostního kódu PIN)  
- Systém startování pomocí tlačítka Start/Stop 

- Elektrické ovládání sedadla řidiče nastavitelné v 8mi směrech s pamětí 
- Elektrické ovládání sedadla spolujezdce nastavitelné v 8mi směrech 

- Vyhřívání volantu a sedadel pro cestující vzadu  

 
Základní prvky výbavy 21MY FORESTER 2.0ie-S Sport    <NEW> 

Oproti výbavě Comfort Navi má navíc a liší se: 
- ALU kola 225/55 R18 v tmavém speciální designu 

- Tmavé provedení masky chladičové stěny, rámečku kolem předních mlhovek, 
střešního spoiler na 5.dveřích 

- Kliky dveří lakované v barvě vozu (bez chromu) 

- Tmavé provedené spodních ochran předního a zadního nárazníku a bočních lemů vše 

zvýrazněno oranžovou lištou. 

- Oranžové je provedení loga e-Boxer na 5.dveřích a vedle zrcátek 

- Oranžové krytky u tmavých střešních ližin. 
- El. ovládané střešní okno  
- Nemá vyhřívání zadních sedadel (ale vyhřívání volantu zachováno) 
- Standardní pedály 



- Čalounění sedadel a dveří prémiovou vodu odpudivou tkaninou se šedým dekorem a 

oranžovým prošíváním 

- Oranžové stehy na volantu, volící páce převodovky, loketní opěrce, středovém 
panelu, výplních dveří a dekoru palubní desky 

- Sada oranžových rámečků kolem výdechů klimatizace a na středovém panelu kolem 

voliče převodovky 

- Oranžové rámečky sdružených přístrojů (budíky) 
- LED osvětlení zavazadlového prostoru 

- LED světlo v 5.dveřích 

 

Základní prvky výbavy 21MY FORESTER 2.0ie-S Executive 

Oproti výbavě Comfort Navi má navíc a liší se: 

- ALU kola 225/55 R18 

- El. ovládané střešní okno  
- Kožený interiér/sedadla – tmavá/hnědá 

- Audio Harman Kardon, 9 reproduktorů 

 

E) Cenové strategie 

 

Model – název  Doporučená cena vč. 21% DPH 

Forester 2.0ie-L ES ACTIVE 

Tmavé látkové potahy 
925 000 Kč 

Forester 2.0ie-S ES COMFORT 

Tmavé látkové potahy 
1 030 000 Kč 

Forester 2.0ie-S ES SPORT 

Šedé látkové potahy (vodoodpudivé)  1 085 000 Kč  

Forester 2.0ie-S ES EXECUTIVE 

Tmavé kožené potahy 
1 150 000 Kč  

Forester 2.0ie-S ES EXECUTIVE 

Hnědé kožené potahy 
1 150 000 Kč  

Cena příplatkových barev karoserie 12 000 Kč vč. DPH. 
  

F) Plány a sklad v průběhu roku 2021 

 

Plány 2021 stavíme na úrovni 200 vozů, odhadujeme nejprodávanější specifikaci 
Comfort. 

 


