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Honda na každú príležitosť
Osamelým bežcom v segmente SUV automobilky Honda na slovenskom trhu je práve už jedenásť rokov
sa predávajúci bestseller CR-V. Honda CR-V si ihneď našla svojich fanúšikov aj vďaka Hondou 
vyvinutému dvojlitrovému benzínovému či dieselovému motoru. Tri milióny šťastných majiteľov 
cé-er-véčka, priekopníka segmentu SUV, sú toho jasným dôkazom. Predchádzajúce generácie 
dizajnovo veľmi nepriťahovali oči fajnšmekrov, no predminulý rok sa predstavila ďalšia generácia.
Uvidíme, ako naplní očakávania.

Rastislav Šupšák



EXTERIÉR 
Pri prvom pohľade na tohto 1,7 to ny vážiaceho

Japonca vám bude určite jasné, že Honda zmenila
od základov dizajnovú politiku. Pri budlo decentné
oplastovanie typu Octavia Scout či plynulý prechod
od strohých a hranatých línií karosérie k oblým dy -
namickým tvarom s možno až športovým stylin-
gom. Dynamiku možno nájsť na každej časti ka ro -
sé rie, zadnej nevynímajúc. Predok možno pokladať
za najodvážnejší: Dva prieduchy prívodu vzduchu
k chladiču pod kapotou a rešpekt budiaci rozchod
umocnený vytiahnutými blatníkmi. O sem násť pal -
cové kolesá a chrómové doplnky dodávajú luxusný
charakter. Vzadu upútajú najmä svetlá, tiahnuce sa
až k panoramatickej streche, či dizaj nérsky ne -
tradične riešené dvere batožinového priestoru,
ktoré sa na želanie zákazníkov otvárajú iba nahor.
Výrobca však vynechal v no vej verzii možnosť
otvárať sklo na piatych dverách, čo je celkom chy -
ba, nakoľko to bolo veľmi praktické a u zákazníkov
obľúbené riešenie vkladania batožiny do kufra.
Charakteristická rezerva na piatych dverách ten-
toraz putovala do spodnej časti batožinového
priestoru. Zadný nárazník v sebe ukrýva štyri
parkovacie senzory, predný už len dva.

INTERIÉR 
Po otvorení mohutných dverí a pohodlnom ná -

stupe do vozidla vás zaujme nielen celkové spraco-
vanie interiéru, ale najmä vyššie posadené predné
sedadlá, ako aj výborný výhľad do všetkých strán.
Sedadlo vodiča si možno nastaviť elektronicky,
multifunkčný volant sa dá doslova nastaviť na mie -
ru, takže ideálna pozícia pre vodiča je za ručená. 
V kaplnke za volantom nájdeme okrem veľmi
pekne spracovaných a prehľadných modro-bielych
budíkov aj multifunkčný displej palubného počí-
tača. Stre dový panel zahŕňa rádio s CD a MP3
prehrávačom, ovládače dvojzónovej klimatizácie,
taktiež veľmi prehľadnej a nenáročnej na obsluhu.
Radiaca páka sa presunula na rozdiel od pred-
chádzajúcej generácie do spodnej časti stredovej
konzoly, čím sa vytvoril malý úložný priestor na
podlahe. Zaujme aj nápadité riešenie ručnej brzdy,
ktorá nápadne pri pomína akcelerátor v mo to -
rových člnoch. Pokiaľ ide o priestor pre cestujúcich
vzadu, nie je sa na čo sťažovať. Priestor pre nohy je
dostačujúci, aj vďaka ab sencii stredového tunela 
a radiacej páke na stredovej konzole je možný

úplný komfort pre troch cestujúcich vzadu. Pri
otvorení piatych dverí sa vám naskytne priestor 
s objemom 524 litrov, pri sklopení zadných se -
dadiel predstavuje objem 955 litrov, čo hodnotíme
ako veľmi slušné čísla. 

MOTORIZÁCIA
Po zavedení moderného 2,2-litrového motora

Honda i-CTDi do radu CR-V v roku 2005 ihneď
vynikli prednosti, ktorými sa tento motor s vý -
konom 140 k pri 4 000 ot./min. a s krútiacim
momentom 340 Nm pri slabých 2 000 ot./min.
odlišuje od svojich hlavných konkurentov vo
všetkých jazdných situáciách, najmä pri akce -
lerácii na 4. a 5. rý chlostný stupeň. Kombinovaná
spotreba tohto motora klesla zo 6,7 na slabých 
6,5 l / 100 km a emisie CO2 sa znížili zo 177 na 
173 g / km. Zodpovedajúce zlepšenie sa dosiahlo aj
v oblasti dynamiky a akcelerácie, kde čas potrebný
na zrýchlenie z 0 na 100 km/h sa skrátil z 10,6 na
10,3 sekundy. Dieselový motor sa aj naďalej dodá-
va so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou 
a do volíme si tvrdiť, že pre Hondu CR-V je táto
motorizácia to najideálnejšie. Niet div, že drvivá
väčšina zá kaz níkov si želá pre svoje cé-er-véčko
diesel. V teréne nás potešil Hondou vyvinutý 4x4
systém nazvaný Real Time 4WD, z ktorého názvu
už logicky vyplýva, že vozidlo si dokáže v pravej
chvíli rozložiť krútiaci moment aj na zadné kolesá.
Honda CR-V si nenahovára že je tým pravým off-
roadom, ale môžme ju smelo označiť ako auto do
každého počasie. Podvozok 3. generácie, výborné
sprevodovanie, nižšie položené ťažisko či ťah už od
nízkych otáčok vďaka výbornému 2,2 litru váš
pocit z jazdy len umocňujú. 

ZÁVER 
Nami testovaná Honda CR-V 2,2 i-CTDi s vý -

bavou Elegance vás môže vyjsť okolo jedného
milióna korún, čo je podľa nás veľmi výhodná
kúpa vzhľadom na to, že do maximálnej výbavy
chýba len málo. Kožené čalúnenie, všetky okná
elektrické, tempomat, dvojzónová automatická
klimatizácia, xenónové svetlá, hliníkové kolesá,
panoramatická strecha, dažďový senzor, vy hrie va -
né sedadlá, parkovacie senzory, perleťová a me ta -
lická farba a iné. Po zhrnutí všetkých informácií,
faktov a čísel môžeme celkový dojem zhodnotiť
na výbornú a vozidlo vrelo odporučiť.
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Honda CR-V

Zdvihový objem: 2 204 cm3

Motor: vznetový preplňovaný štvorvalec

Maximálny výkon (kW pri ot/min): 103 kW (140 k) /4 000 min-1

Zrýchlenie z 0 na 100km/h: 10,3 s

Maximálna rýchlosť: 187 km/h

Pohon: 4 x 4 

Priemerná kombinovaná spotreba: 6,5 l / 100 km

Najvyšší krútiaci moment: 340 Nm / 2 000 min-1

Objem batožinového priestoru: 524 l


