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POHONNÉ ÚSTROJENSTVO
Hondu Civic IMA (Integrated Motor

Assist = integrovaná podpora motora)
poháňa benzínový motor s objemom
1 339 cm3, s výkonom 70 kW, ktorému
pri jazde vypomáha aj elektromotor
s výkonom 15 kW. Automobil s týmto
pohonom sa vyznačuje nielen mimo-
riadne priaznivou spotrebou, ktorá
sa vďaka elektromotoru v kombinova-
nej prevádzke pohybuje okolo 4,6 l
na 100 km, ale aj nízkymi emisiami
109 g CO2 na kilometer, na čoho zá-
klade spĺňa emisnú normu EURO 4.
Elektromotor však nie je schopný
pracovať samostatne, ako napríklad
v Toyote Prius, ale pomáha spaľova-
ciemu motoru najmä pri rozjazdoch,

čím dochádza k podstatnému zníže-
niu spotreby. Elektromotor disponuje
krútiacim momentom 103 Nm v ce-
lom rozsahu otáčok, čo spolu so spa-
ľovacím motorom vytvára solídnych
226 Nm, a tým zabezpečuje vozidlu
vynikajúci ťah prakticky od nulo-
vých otáčok. Po zastavení sa spaľo-
vací motor automaticky vypne, na čo
si je treba zvyknúť. Je to však nes-
porná výhoda najmä v mestskej pre-
mávke, kde je bežné časté státie na
semaforoch. Po stlačení plynového
pedála motor okamžite v tichosti na-
skočí. 

Prevádzka elektromotoru nevyža-
duje žiadnu špeciálnu údržbu, keďže
akumulátory sa automaticky dobíja-

jú pri brzdení alebo spomaľovaní vo-
zidla.

EXTERIÉR
Civic IMA vychádza z modelu Ci-

vic Sedan, ktorý nezaprie príbuz-
nosť k ostatným modelom značky
Honda, avšak jeho dizajn je konzer-
vatívnejší ako pri dizajnovo odváž-
nom hatchbacu. Na prvý pohľad za-
ujme najmä aerodynamická karosé-
ria, ktorá sa vyznačuje nízkym od-
porom vzduchu, a netradičný dizajn
diskov z ľahkých zliatin. Navonok sa
automobil s hybridným pohonom
ničím nelíši, iba malým označením
Hybrid na veku batožinového prie-
storu.

JAZDNÉ VLASTNOSTI
Testovaný automobil bol vybavený

automatickou prevodovkou CVT (s ply-
nule meniteľným prevodom), ktorá
charakteru vozidla dokonale vyhovuje.
Pre Hondu typický tvrdší podvozok
zabezpečuje vcelku komfortnú jazdu
a auto bezproblémovo zvláda aj ostrej-
šie prejazdy zákrut. Deväťdesiatpäť
konských síl vozidlu zabezpečuje (naj-
mä vďaka elektromotoru) prekvapujú-
cu akceleráciu, avšak vo vyšších
rýchlostiach, kde na pohon už slúži
iba spaľovací motor, vozidlo dynam-
icky osobitne neprekvapuje. Podľa
výrobcu sa tento motor dynamikou
vyrovná klasickému zážihovému
motoru s objemom 1,6 l, o čom

Testovali sme Hondu Civic Hybrid

Úsporná a ekologická
Organizácia činností je v prvom rade o prioritách. Je zaujímavé, 
ako rozdiely v psychike dvoch ľudí, týkajúce sa vnímania času,
často komplikujú dorozumievanie aj pracovné a mimopracovné
vzťahy. Pokúste sa týmto zákonitostiam porozumieť a naučiť 
sa ich využívať a ovládať.
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svedčí aj výrobcom udávaná max-
imálna rýchlosť 185 km/h a zrýchle-
nie z nuly na 100 km/h za 12,1se-
kundy. 

INTERIÉR
Po nasadnutí do vozidla upúta

futuristická palubná doska. Prehľad-
ný optitrónový otáčkomer a ukazo-

vateľ stavu a následného využitia ba-
térii sa nachádzajú priamo za trojra-
menným volantom, rýchlomer je
však umiestnený v samostatnej
„kapličke“ tesne pred čelným sklom.
Spočiatku pôsobí toto rozmiestnenie
trochu neobvykle, ale po čase zistíte
výhody takéhoto uloženia – nemu-
síte totiž klopiť zrak. Sedadlá sú
pohodlné, ale nízke čelné sklo môže
byť pre vodičov vyššieho vzrastu
málo pohodlné. Treba však vyzdvih-
núť kvalitu spracovania a použitie
kvalitných materiálov, ktoré zvyča-
jne nachádzame v automobiloch 
o triedu vyššie. Určitým mínusom 

z nášho pohľadu je umiestnenie
páky ručnej brzdy tesne vedľa pravej
nohy a taktiež malý batožinový pries-
tor – len 350 litrov.

ZÁVER
Honda Civic IMA je dôstojným pred-

staviteľom automobilov typu hybrid.
Prirodzeným prostredím tohto modelu
je mestská premávka, kde sa cíti ako
ryba vo vode. Jeho prínos pre životné
prostredie je taktiež nezanedba-
teľný. Jediné, čo môže časť záujem-
cov od kúpy odradiť, je vyššia cena
(789 000 Sk), ktorú však možno pocho-
piť ako daň bohatej základnej výbave.

Tab. 1: Vybrané parametre Honda Civic Hybrid

Zdvihový objem: 1 339 cm3

Motor: kombinácia benzínového motora a elektromotora

Maximálny výkon (kW pri ot/min): 70/6 000 

Max. výkon elektromotora (kW pri ot/min): 15/2 000

Zrýchlenie ( z 0 na 100 km/h): 12,1 s

Maximálna rýchlosť: 185 km/h

Priemerná kombinovaná spotreba: 4,6 l

Objem batožinového priestoru: 350 l

Honda Civic Hybrid

EXTERIÉR
Na prvý pohľad zaujme dynamicky

tvarovaná karoséria a mohutná maska
chladiča s chrómovým lemom. Príplat-
kový paket S-line ešte viac zvýrazňuje
športové ambície vozidla odlišnými
nárazníkmi, 18 palcovými diskami
kolies a taktiež dvoma postrannými
koncovkami výfuku. Napriek tomu
vozidlo nestráca nič zo svojej repre-
zentatívnosti a elegancie. Zaujímavý
je najmä bočný pohľad na karosériu
vozidla, ktorý pripomína siluetu ku-
pé. Dizajnérom Audi sa skutočne po-
darilo skombinovať elegantné a špor-
tové prvky, ktoré spolu vytvárajú
krásny celok

INTERIÉR
Audi je povestné vynikajúcim

spracovaním interiérov a tak je to aj
v tomto prípade. Oproti štandardné-
mu prevedeniu S-line paket zahŕňa
aj športový trojramenný volant na-
miesto klasického štvorramenného.
Športový charakter vozidla dodáva
aj hliníková dekorácia okolo radiacej
páky a palubnej dosky. Ovládanie
informačného systému MMI (Multi
Media Interface) vyžaduje spočiatku
trochu cviku, ale po krátkom čase je

Testovali sme Audi A6 3.0 TDI S-Line

Elegantný športovec
Organizácia činností je v prvom rade o prioritách. Je zaujímavé, ako
rozdiely v psychike dvoch ľudí, týkajúce sa vnímania času, často komplikujú
dorozumievanie aj pracovné a mimopracovné vzťahy. Pokúste sa týmto
zákonitostiam porozumieť a naučiť sa ich využívať a ovládať.
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