
Zapomeňte na předpojatost! Motor Hondy Civic 
1.0 VTEC Turbo boří zažité mýty. 
 
Poslední model Hondy Civic s benzinovým motorem se pomalu loučí s trhem. Už 
příští rok ho nahradí nový hybrid, který zapadá do strategie Hondy elektrifikovat 
všechny hlavní modely nabízené v Evropě. V doprodejích však můžete za velmi 
výhodnou cenu pořídit poslední skladové modely s přeplňovaným benzínovým 
tříválcem 988 ccm o výkonu 93 kW (125 koní). Právě objem motoru často vzbuzuje 
obavy nebo dokonce posměšky. Zbytečně! Proč si Civic zaslouží, aby ho i věční 
škarohlídi začali brát vážně? 
 
Hra s čísly 
O tom, že zdvihový objem motoru je jen číslo už bylo napsáno mnohé. I my můžeme 
potvrdit, že dnes už díky přeplňování a downsizingu slouží jen pro stanovení výše povinného 
ručení a rozdělení kategorií při závodech. A Civic to jen potvrzuje... 
 
Nejlepší motor v tříválcovém světě 
“Motor samotný patří k tomu nejlepšímu v tříválcovém světě,” říká recenze Ondřeje Hrubeše 
na webu Autojournal.cz. “Motor s objemem krabice mléka produkuje opravdu solidních 93 
kW (2 kW ukradl filtr pevných částic) a 180 Nm (pro manuální skříň 200 Nm). To stačí, aby 
se tahle Japonka přehoupla přes 100 kilometrů v hodině za nějakých 10 sekund, a zarazila 
se na rovné dvoustovce. Samozřejmě nejde o nějaké obličej deformující hodnoty, ale na 
základní model je to naprosto dostatečné. Auto je totiž obdivuhodně lehké, a s váhou 1225 
kilogramů se maličký motůrek zrovna nepředře. Především kultivovanost a absolutní 
absence vibrací je mezi těmito motory nevídaná. Jednotka také příjemně reaguje na povely 
plynu a celkově je plná života.”  
 
Podobný názor sdílí i Jakub Pospíšil v testu na Autíčkář.cz: “Pod kapotou je v porovnání s 
agresivním zevnějškem vcelku skromný litrový přeplňovaný tříválec. Jeho 93 kW ale na 1,2 
tuny těžké auto docela stačí a myslím, že jde o jeden z nejkultivovanějších “tříhrnků” na trhu. 
Zapomeňte na drnčení nebo dýchavičnost. Tohle fakt funguje a není důvod se nad 
skromným objemem pošklebovat. Koneckonců – v Hondě uměli z malého objemu 
vymáčknout maximum odjakživa.” 
 
 
Pokud se chcete i vy přesvědčit o kvalitách posledního benzínového Civicu, zastavte se na 
zkušební jízdu v našem showroomu Honda v Karlových Varech. Objednejte se online. 


