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CONTINENTAL: SPORTATTACK 4 VÍTĚZEM TESTU 

SPORTOVNÍCH PNEU V RAKOUSKÉM ČASOPISE 

MOTORRAD 

 

• Continental ContiSportAttack 4 získala doporučení k nákupu (vítěz testu) 

Na rakouském okruhu ÖAMTC “Driving Center” Merchtrenk zorganizoval časopis Motorrad 

test sportovních pneumatik na motocyklu  KTM 790 Duke (MY 2020), ve kterém na plné čáře 

zvítězila letošní novinka značky Continental: ContiSportAttack 4. V testu byly pneumatiky 

rozměru 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17. Časopis uspořádal test společně s rakouskou 

značkou KTM, která se těší velké oblibě I v České republice a šlo o kombinaci objektivních I 

subjektivních výsledků celé řady testů – jeden z nich byl I test na slepo, kdy testovací jezden 

nevěděl, na jaké značce pneumatik jede.  

Testy byly skutečně komplexní a zaměřily se na porovnání snad všech možných vlastností 

pneumatik a jejich vlivu na jízdu:  

1. Hmotnost pneumatiky: > Handling – speciální přední pneumatika  
2. Teplota:  Zahřívání pneumatik na středu a boku pláště > schopnost zahřát se  + 

přilnavost a & handling 
3. Brzdný výkon (z rychlosti 100 km/h na 0) na mokru a suchu (ABS): > Přilnavost 

středové části pneu 
4. Přilnavost v zatáčkách(sucho a mokro): směs + konstrukce kostry > bylo měřeno, kdy 

pneumatika začala klouzat 
5. Handling (sucho a mokro ): Handling > zrychlení, nejvyšší rychlost, síly při řízení >> 

měření vlastností handlingu 
6. Tlumící vlastnosti: nový test, jízda přes schodek, který imituje výmoly 

 

ContiSportAttack 4 v testu bodoval. Je nejrychlejší v oblasti zahřívání  pláště - s velkým 

odstupem od ostatních testovaných pneumatik – což zaručuje perfektní výkon už od začátku 

jízdy! V kategorii brzdný výkon získaly jak na suchu, tak I na mokru druhé místo, což zaručilo 

pneumatikám Continental označení nejlepší ve své třídě - společně s plášti  Bridgestone .  

Závěrečné hodnocení pneu ContiSportAttack 4: 

- Mají perfektní přilnavost od začátku jízdy > ideální pro nízké teploty 

- Můžete jim věřit při náklonu, stále si zachovávají vynikající ovladatelnost > žádná 

pneumatika není lepší, bez ohledu na to, zda je povrch suchý nebo mokrý 

Bodování (max. 10 bodů): ContiSportAttack 4 
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Přilnavost za studena:  10 

Přilnavost po zahřátí:   9 

Zahřívání:    10 

Handling:    10 

Důvěra v extrémních náklonech (přední/zadní: 10/10 

Důvěra na morku:   10 

Brzdy na suchu:  9 

Brzdy na mokru:  9 

Tlumení / Komfort:   7 

 

Vítězové testu byly v tomto případě dva: Conti SportAttack4: nepřekonatelná v kategorii 

zahřívání a handling. Bridgestone S22: lepší přilnavost při jízdě na hraně a přesnost řízení.  

 
 
Continental AG 
Continental vyvíjí pokrokové technologie a nabízí služby pro udržitelnou a provázanou mobilitu lidí 

a jejich majetků. Technologická společnost, založená roku 1871, nabízí bezpečná, účinná, inteligentní 

a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a přepravu. V roce 2019 dosáhla společnost 

Continental obratu 44,5 miliardy eur a v současné době zaměstnává více než 240 000 zaměstnanců 

v 59 zemích světa. 

 

Divize pneumatik má v současnosti 24 výrobních a vývojových míst po celém světě. Jako jeden 

z předních světových výrobců pneumatik, který zaměstnává kolem 56 000 zaměstnanců, generovala 

v roce 2018 tržby ve výši 11,4 miliardy eur. Continental se v oblasti výroby pneumatik řadí mezi 

technologické leadery a nabízí širokou řadu produktů pro osobní i nákladní vozy a pro jednostopá 

vozidla. Prostřednictvím neustálých investic do výzkumu a vývoje zásadním způsobem přispívá 

k zajištění nákladově efektivní a ekologické mobility zákazníků. Portfolio divize pneumatik obsahuje 

také služby, zaměřené na obchod s pneumatikami a jejich použití ve flotilách stejně jako digitální 

systémy řízení pro pneumatiky nákladních vozidel. 

 

Continental AG je v České republice zastoupen výrobními a prodejními jednotkami v Adršpachu, 

Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích, Trutnově a Horšovském Týně. 

Slovenskou republiku zastupují výrobní závody Púchov, Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice. 

Celkem v Česku a na Slovensku koncern Continental AG zaměstnává na 19 000 zaměstnanců. 

Na českém trhu patří do portfolia společnosti Continental Barum s.r.o. pneumatiky Continental, Barum, 

Uniroyal, Semperit, Matador a General Tire. 

 

Kontakty pro média 
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AMI Communications    Continental Barum s.r.o. 
Libor Rajský     Ing. Magda Nagy 
Account Manager    Marketing Communication 
E-mail: libor.rajsky@amic.cz   E-mail: magda.nagy@continental.cz 
Tel.: 234 124 112    Tel.: 577 513 163 
 

Odkazy 

www.continental.cz 
www.continental-corporation.com 

 
Databáze on-line médií: http://mediacenter.conti-online.com 
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