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NAPSALI O NÁS

Subaru v zrcadle médií
řadu, jež se poprvé představila v roce 1992 a od té doby se stala
předmětem kultovní oddanosti sportovních řidičů. Ta není daná
ničím jiným než aktivní účastí značky Subaru na „erzetách“ světových rally. Modrou Imprezu s velkým křídlem a zlatými koly zná
každý malý kluk, který se alespoň trochu zajímá o automobily.

Technika a výkon

Duch rychlostních
zkoušek
Yachting Revue 0506, text Karel Klouček
V nejostřejším silničním provedení Subaru Impreza STi dřímá
duch rychlostních zkoušek závodů WRC. Jakmile jej řidič jednou
probudí, vůz po něm požaduje stále lepší a lepší výkony.
Impreza je jednou z novodobých legend. Jde o modelovou

Subaru je na své sportovní úspěchy náležitě hrdé a nechává
jejich atmosféru působit i na mimozávodní okruh řidičů. Ve své
nabídce má model STi, jenž se svými vlastnostmi nejvíce
přibližuje skutečným závodním vozům. Tento výraznými spoilery
okřídlený automobil s násoskou na přední kapotě, zlatými koly
a typicky zakřivenými prahy však není pouhým pozlátkem nebo
pokusem o konkurování tuningovým firmám. Máme před sebou
skutečný a především velmi schopný sedan, nabízející stoprocentně funkční techniku. V nejnovější specifikaci se jedná
o plochý čtyřválec s objemem zvětšeným na 2,5 litru. Výkon tak
dosahuje mimořádně slibných 280 koní. Provedení STi sice
využívá trvalý pohon všech kol se zásadní koncepcí shodnou
s ostatními modely Impreza (a vlastně i Subaru), má však unikátní
aktivní mezinápravový diferenciál, který v závislosti na jízdních
podmínkách upravuje rozložení síly motoru mezi nápravy. Řidič
má navíc na výběr, zda si zvolí některé z pevných rozdělení
v rozmezí 50:50 až 41:59 (ve prospěch zadních kol) sám, nebo
tuto funkci svěří elektronice, měnící toto rozložení na základě
údajů z mnoha čidel.
Subaru Imreza STi tak nabízí zcela jedinenčné zážitky z jízdy
a musí nadchnout každého, kdo alespoň trochu rád řídí.

Prubířský kámen „subaristů“
Carauto 16/06, text Honza Černý
Až vám zase někdo bude tvrdit, že jeho
největší vášní jsou Subaru a že neexistují na světě lepší auta, zeptejte se ho,
zda myslí i ta subaru, která nemají
vzadu přilepené štítky Impreza a ještě
k tomu WRX a ještě k tomu STI.
Schválně, ukažte mu třeba obyčejnou
Imprezu kombi. Fandit skorozávodním
autům umí přece každý, ne? Z tohoto
pohledu je naše dnešní Subaru
Impreza 2,0 takovým prubířským
kamenem opravdového fandovství
Subaru. Sice nemá turba, ale za to jí
přibyly páté dveře, takže o sobě může
směle prohlašovat, že je kombi. Jen
poj te dál, prohlídka začíná! Ten, kdo
při prvním pohledu do interiéru omdlel,
vypadává ze hry. Další aspiranti na fanklub Subaru vypadávají při hodnocení
velikosti kufru a vnitřního prostoru.
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Ještě někdo zbyl? Tak to konečně nastartujte a hurá na testovací tra.
Bereme na milost i odpadlíky, kteří už
po několika metrech zapomínají na
výtky k drobnostem...O tomhle tohle
auto opravdu není, ale o silných
emocích ano. Takže popořádku – jede
jako po kolejích, do zatáček se vrhá
jako Šemík z Vyšehradu a do děje vás
vtáhne jako první díl série Vetřelec.
Nevěřili byste přitom, jak umí být tato
Impreza tichá při konstantním tempu
na dálnici.
V zatáčkách je samozřejmě nedotáčivá,
ale skrze upovídané řízení se o tom včas
dozvíte a diferenciál v tomto případě
pracuje spíše pro vás než proti vám,
takže i když to přeženete s rychlostí
nájezdu, pomocí plynu a brzdy máte
ještě spoustu prostoru pro improvizaci.
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Pouští
a velkoměstem
Automoto a sport 05/2006, text Michael Kudela

Pro každou
příležitost
Sportmagazín 15/06, text Jaroslav Vít
Při testování modelové řady Subaru nám nejlépe padl do ruky
model Forester. Ne snad proto, že by ostatní modely byly špatné, ale třeba vypouštěl nějaké foresteromony!
Forester se přerodil, druhá generace mu nijak neubrala na
vlastnostech, ale určitě přidala na kráse. Exteriéru i interiéru.
Zvnějšku ztratil na těžkopádnosti, získal lehkost a dává tušit
sílu. Při jízdě zjistíte, že tu sílu opravdu má. Zvláště
s dvouapůllitrovým motorem jde o velký jízdní zážitek.
Interiér získal v mnoha směrech: je přehledný a funkční,
sedadla pohodlná a handicap poněkud mělkého
zavazadlového prostoru vyrovná variabilitou.
To všechno jsou přednosti patrné na první pohled.
Ovšem tu nějvětší představují jízdní vlastnosti. Stálý pohon
všech čtyř kol s mezinápravovým diferenciálem je za
horších podmínek (a my jsme je zažili) neskutečně jistý.
Dává řidiči pocit bezpečí a možnosti ovládat vůz v každém
okamžiku. Poradí si i s terénem, nad nímž by mnohý offroad zrozpačitěl.
Subaru Forester je využitelný po všech stránkách.
Jako rodinné kombi, auto do lehčího terénu i sportovní
vůz. Navíc má výhodu, že si lze pořídit i verzi N 1
s odpočtem DPH.

Asi nenajdete univerzálnější kombi, než je tenhle japonský
všeuměl.
Bu me struční: chcete-li od auta, aby vás v plném pohodlí vozilo po silnici a jednou za čas překonalo sněhové závěje nebo vás
vyvezlo polní cestou k horské chatě, pak nemá smysl utrácet za
SUV, natož off-roady. Ideálním řešením je mírně terénní osobní
kombi, v jejichž konstrukci má velmi dlouhou tradici japonské
Subaru. A na poslední generaci všestranného modelu Legacy
Outback je to znát.
Outback je prakticky stejně rychlý a v zatáčkách schopný jako
běžné kombi, umí toho ale o poznání víc. Verze s manuální
převodovkou má například redukční ústrojí, které se hodí jak do
mírného terénu, tak do hlubokého sněhu nebo při vlečení přívěsů.
Větší světlost 200 mm ještě tolik neubírá jízdním vlastnostem (ty
naopak patří k zásadním kladům, díky velmi jistému, ale nikoli
tvrdému pérování), ale hodí se všude tam, kde končí pevná silnice. Stálý pohon všech kol je u Subaru samozřejmostí a u outbacku funguje naprosto bez problémů. Navíc se negativně neprojevuje na spotřebě paliva.
K sedadlům neuslyšíte od posádky výtky, stejně jako k prostornosti, vynikající je výhled všemi směry. Přístrojová deska
působí na pohled jednoduše, je ovšem přehledná a z kvalitních
materiálů, tradičně perfektní je zpracování. Příjemným detailem
jsou optitronové přístroje.
Subaru Legacy Outback představuje výjimečně vyváženou
směs pohodlného kombi s velmi jistým podvozkem
Všechny texty jsou redakčně kráceny

