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Přišla jako nástupce dvou-
dobých silničních stopěta- 
dvacítek, kterým měla dát 
poslední hřebík do rakve. 

Nepohřbila je úplně, ale rozhodně 
v roce 2004 nastartovala něco ne-
vídaného.

První liga
Chuť po sportovně vzhlížející 
čtyřdobé a bezúdržbové stopět-
advacítce byla po období pro-
blémových dvoutaktů obrovská, 
i přes tehdejší pořizovací cenu 
90 000 Kč. Bylo to něco nového 
a hlavně malého. Rozměry jsou 
konec konců důvodem, pro kte-
rý je dodnes CBR125R zatraco-
vána i chválena. Dosáhnou z ní 
i drobné slečny, které v ní v mno-
ha případech našly útočiště díky 
úzké nádrži, kterou nebyl pro-
blém sevřít drobnýma nohama. 
To s sebou neslo i rozmach mla-
dé dívčí motorkářské populace.

Úzká stavba společně s úzký-
mi pneumatikami se sice ne kaž-
dému líbí, na někoho působí do-
konce i smích budivě, ale díky 
těmto všem parametrům se CBR 
dostala ovladatelností do první 
třídy společně s nejnižšími pro-
vozními náklady.

Jízdní vlastnosti
CBR125R byla vždy pasována 
výrobcem do role supersportov-
ní stopětadvacítky. Díky vzpří-
menějšímu posezu se však jed-
ná spíše o kapotovaného streeta, 
což je paradoxně silnou zbra-
ní CBR. Dobrá kontrolovatel-
nost jízdní stopy a rychlé reak-
ce na vzniklé situace předurčují 
tuhle motorku k titulu toho nej-
lepšího k učení a nabírání jízd-
ních dovedností s čerstvým řidi-
čákem. Sportovnější povahy se 
vyřádí v zatáčkách až na koleno 
a slečny získají první samostat-
né zkušenosti s balancem motor-
ky a jejím chováním ve vyšších 
rychlostech.

Tři roky stejná
CBR vpadla na trh roku 2004 
s převratným, vodou chlazeným 

čtyřdobým dvouventilovým mo-
torem o výkonu 10 kW. To je  
1 kW pod legislativní mezí, kte-
rou se dlouhá léta nikdo neod-
vážil atakovat vlastním výkon-
nějším motorem.

CBR byla ve své době tak nad-
časová, že ji nebylo třeba celé tři 
roky vůbec inovovat. Jenže trh se 
začal vyvíjet, zájem o maloobje-
mové motocykly rostl a ostat-
ní začali vývoj vlastních strojů 
a agregátů. Tuto úlohu z pohle-

du motorů vzali do rukou nejlé-
pe u Piaggia (Derbi) a Minarelli 
(Yamaha YZF-R125), kde začali 
pracovat na vodou chlazených 
patnáctikoňových čtyřventilo-
vých motorech, které v nyněj-
ší době můžeme spatřit ve velké 
části maloobjemových motocy-
klů na trhu.

Druhá generace malé CBR
Žádný z těchto motocyklů však 
nepřekazil prodejní úspěchy druhé 

generace Hondy CBR125R před-
stavené v roce 2007 s přepraco-
vanou kapotáží, „ostrými“ před-
ními světly a motorem syceným 
„hondím“ vstřikováním PGM-FI, 
společně se škrticí volnoběžnou 
klapkou IACV a palivovým čerpa-
dlem.

Oproti karburátorové sestře 
je nástup krouťáku u stříkačky 
rychlejší a křivka krouťáku plošší. 
U předchozí generace jste alespoň 
trochu cítili nástup motoru s ros-
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JUnioR zone Honda CBR125R

Svět malorážek nebyl vždy stejný. Některé 
motorky přibývaly a mizely z katalogů bez 
znatelnější stopy, Honda CBR125R ale vtrhla na 
trh, způsobila převrat a zůstala dodnes.

Jakub „Hawk“ 
Dražan
hawk@cmn.cz

foto: autor

inzerce

Tento elegantní a moderní skútr je tou nejlepší alternativou místo auta do města.  
Vodou chlazený motor dává výborných 12 koní, vynikající dílenské zpracování a ovladatelnost díky velkým kolům, 
LED světlo, LCD budíky a to vše za polovinu ceny? Ano, Soichiro by nevěřil !!!

Technické parametry:
Typ: LX125-35
Motor: 1-válec, 4-Takt
Objem: 125 cm³
Chlazení: Vodou
Výkon: 8,8 kW / 9 000 ot/min.
Kroutící moment: 10,2 N.m/ 7 000 ot/min.
Max. rychlost: 95 km/h
Převodovka: Variátor
Spojka: Odstředivá
Startér: Elektrický
Přední brzda: Hydraulická kotoučová
Zadní brzda: Bubnová
Rozměry ( d x š x v ): 2 000 mm x 700 mm x 1200 mm
Výška sedla řidiče (mm): 790
Provozní hmotnost: 133 kg
Přední pneu: 100/80 - 16 50P
Zadní pneu: 120/80 - 16 60P
Emise-Obsah CO (g/km): 1,350

www.loncin.cz

Seznam dealerů: ● Brno: KOVOMOTO, tel: 603 452 914,  Brno: AUTOBLOCK, tel.: 776 276 777  ● Hvězdonice: Ing. Pavel Štetina, tel.: 725 133 266 ● České Budějovice: DEPO-SCOOTERS, tel.:  731 228 748 ● Liberec: KODEXMOTO, tel.: 603 331 230  
● Louny: ATV RAKOVNÍK, tel.: 777 312 506 ● Luka nad Jihlavou: AUTO MOTO LÁNÍK, tel: +420 737 370 071 ● Praha: CTR-PARTS, tel.:  777 939 378, MOTOSCOOT, tel.: 257 319 479  ● Olomouc: MOTOCENTRUM, tel: 777 053 094 ● Opava: MOTOSCOOT, 
tel.:  553 623 044  ● Ostrava: HANYSMOTO, tel.: 552 310 358 ● Rakovník: ATV RAKOVNÍK, tel: 777 219 891 ● Třebíč: MOTOSPORT, tel: 568 841 243  ● Žamberk: RM MOTORS, tel: 739 516 390 HLEDÁME NOVÉ DEALERY

Akreditovaný distributor Ministerstvem dopravy ČR
BC

TH 125A

NOVINKA

44.900,- cena: Kč

Barvy:

Team MotoGP125

● extrémně jemnou spojkou,  
 při tahu za páčku necítíte  
 takřka žádný odpor
●  citlivou a účinnou přední brzdou
●  kapotáží, za kterou se ani při 
 zalehnutí neposkládá takřka 
 nikdo
●  nízkou hmotností a úzkou  
 stavbou
●  úzkými profily pneumatik
●  svojí univerzálností

Čím Je sPeCifiCká:

Královna revoluce
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Jakub „Hawk“ Dražan, hawk@cmn.cz
foto: archiv

Motocyklové pneumatiky 
jsou téma na knihu bez 
konce, obdobně jako pod-

vozek apod. Redakcí ČMN pro-
jde ročně několik desítek moto-
cyklů do objemu 125 cm3 a z těch 
jsem sestavil žebříček tří nejlep-
šíéch motocyklových pneumatik, 
které se na dvácách sériově pou-
žívají, s ohledem na výkon, výdrž 
a cenu.

1. Mitas H-15 (Blata Motard 125 
BXM) – jednoznačný vítěz. Do-
mácí pneumatika, se kterou se 
setkáme především na české mo-

tardové Blatě, se vyznačuje op-
timálním gripem při nižší váze 
motocyklu. Nebrání se tvrdému 
brzdění a svým profilem pod-
poří i užívání na menším okru-
hu, kde podává hodně slušný vý-
kon. Důvěru budí i na mokru, 
kdy dezén s velkou účinností od-
vádí vodu. Dalším velkým plu-
sem je velká výdrž, kterou zásad-
ně nezkrátí ani občasný burn-out. 
A kdyby náhodou, je tu asi ten nej-
důležitější fakt, proč je tato pneu- 
matika první. Tím je cena, kte-
rá jasně válcuje konkurenci v té-
hle třídě a o kterou tu půjde vždy 
v první řadě. Bohužel H-15 je 
k dostání pouze v několika málo 
rozměrech.

2. Dunlop Qualifier (Aprilia RS 125) 
– pneumatika, která se nejlépe 
cítí ve vysoké zátěži a při vyšší 
teplotě. Jedná se o nejlepší osvěd-
čený produkt na malorážkách 
z hlediska přilnavosti, ale použi-
tí na vodě sráží hodnocení pneu-
matiky pro běžného jezdce hod-
ně dolů. Navíc ani pořizovací 
cena nemluví ve prospěch Quali-
fierů, které se standardně použí-
vají i na velkých motorkách, a je-
jich použití na dvackové Aprilii je 
vzhledem k váze (ne však povaze) 
RS 125 značně předimenzované, 
a to i v případě nástupnické řady 
dvousměsové Qualifier II.

3. Pirelli MT75 (Yamaha XT125X)  
– tato testovaná motorka je na trhu 
už jakousi babičkou, ale bačkory jí 
vždycky lepily parádně, a to jak za 
sucha, tak i za mokra. Za sucha při 
vyšších teplotách má ale tato guma 
tendenci „trhat“ se, a tak vás zbě-

silé pokusy o drift nebo smyk mo-
hou přijít poměrně draho, vzhle-
dem k ceně pneu. 

toucími otáčkami, u stříkačky ne-
cítíte nic, protože už odspodu jede 
motorka víc (mluvíme o minimál-
ních rozdílech v řádu desetin Nm). 
V obou případech ale budete má-
lokdy malou Hondu pouštět pod 
hranici 8000 otáček za minutu, kde 
výkonu vážně na rozdávání není. 
Vše podstatné se děje nahoře, včet-
ně top speedu 120 km/h a spotřeby 
2,8-3,5 l/100 dle stylu jízdy.

Servis 
CBR je takřka bezúdržbovým 
strojem. Ošetření baterie na zimu 
či kontrola tlaku pneumatik jsou 
úkony, kterým se nevyhneme na 
žádné motorce, ale problémy s lo-
žisky, mazáním, palivovou sousta-
vou či pérováním jsou pro CBR 
tabu. Ve vlastnictví klidných dí-
vek a při standardní péči i pneu-
matiky či řetězová sada vydrží bez 
problémů tři sezony. Vzhledem 
k malé hmotnosti stroje jsou sou-
části málo namáhané.

Ceny ojetin
Po nastartování vlny dovozů ze 
zahraničí, kdy se v roce 2005 
zjistilo, jaký je o CBR zájem, se 
do ČR hojně dovážely německé, 
restriktorem v sání na 80 km/h 
škrcené verze. Na trhu začala 
značně klesat cena těchto oje-
tých motocyklů, která se zasta-
vila až na nynější hranici cca 
30 000 Kč. Před třemi lety bylo 
sehnání dobrého kousku s ro-

kem výroby 2004 a cenou pod 
padesát tisíc korun husarským 
kouskem.

Vzhledem k tak nízkým ce-
nám se nyní již takřka smazala 
bariéra mezi první a druhou ge-
nerací modelu. V současnosti je 
Honda CBR125R jednou z nej-
dostupnějších a nejspolehlivěj-
ších stopětadvacítek na trhu vů-
bec. Rozsah ceny je 30-55 tisíc 
Kč, dle roku výroby. 
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Karburátorová verze je sice na spodku línější, zato na ni lze pořídit 
mnoho kitových sad na 170 cm3 a výš

Historie i současnost 
nejmenšího cebra

Verdikt

Honda CBr 125r
Motor 9/10
Podvozek 8/10
Brzdy  9/10
Ovladatelnost  9/10
Město  7/10
Cestování  8/10
Sport  9/10
Spolujezdec  7/10
Cena/výkon  9/10

Nejlepší silniční pneumatiky malorážek

Čínské motocykly zaznamenaly značný 
vývoj i z hlediska pneumatik, které již 
lze řadit na úroveň cestovních pneu- 
matik renomovaných výrobců. Jejich 
největším nepřítelem je však voda. 
Je jedno, zda jde o pneumatiku na 
streetu, chopperu či skútru. Jakmile 
zaprší, plavete a v mnoha případech 
jde o hodně nebezpečnou plavbu, 
která se méně zkušenému nebo uvě-
domělému pilotovi může proměnit 
v nepříjemnou nehodu. Stačí na chvíli 
zapomenout, co vás na mokré vozov-
ce drží ve styku s asfaltem, a při rych-
lejším průjezdu semaforem na žlutou 
do odbočky se válíte, ani nevíte jak.

Co nefunguje? 

Při bádání nad příčinou, proč výrob-
ce použil na modelu zrovna danou 
pneumatiku, je nutné si uvědomit, 
že volba pryží na daný model spo-
čívá především v nabídce, jakou od 
výrobců pneumatik výrobce moto-
cyklu dostane. Je to hra ekonomiky, 
a pokud si objednáte motorku, která 
se vám do garáže dostane na Dun-
lopech, neznamená to, že kamarád 
se stejnou objednávkou nové mo-
torky nebude uspokojen obutím od 
Bridgestonu.

Použití Pneumatik 
V SérioVé VýroBě

Mitas H-15 Pirelli MT75Dunlop Qualifier

Jaké kdy byly na silniční motorce použity nejlepší 
sériové pneumatiky? Připravili jsme top přehled 
toho, co se kdy na stopětadvacítce použilo.

teCHniCké údaje

Honda CBr125r 
rok výroby 2006 a starší

Honda CBr125r 
rok výroby 2007 a novější

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
58 × 47,2 mm, kompresní poměr 11:1, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 31 mm, vzadu kyvná 
vidlice s centrálním tlumičem Monoshock 
a nastavitelným předpětím pružiny, brzdy  
vpředu kotouč ∅ 276 mm, dvoupístkový třmen, 
vzadu kotouč ∅ 220 mm jednopístkový třmen; 
pneu vpředu 80/90-17, vzadu 100/80-17

Rozměry:  délka 1920 mm, šířka 675 mm, 
výška 1070 mm, rozvor 1294 mm, min. světlá 
výška 172 mm, výška sedla 776 mm

Objem  124,7 cm3

Plnění  karburátor, mech. sytič
Výkon  9,7 kW/13,2 k@10 000 
Točivý moment  10,1 nm@8000 
Hmotnost (bez náplní) 115 kg

Objem  124,7 cm3

Plnění vstřik. jednotka  Pgm-fi,  
 volnoběžný elektronický 
 systém iaCV
Výkon  10 kW/13,6 k@10 000 
Točivý moment  10,6 nm@8250 
Hmotnost (provozní) 127,3 kg

Vstřikovací jednotka na tom samém motoru snížila spotřebu a rozšířila 
použitelné otáčky o střední pásmo

Adam 
Stuchlík, 
20 let, Trutnov

Ideální stroj 
pro začáteční-
ky, do měs-
ta a na kratší 
výlety. I delší 
cesty jsou ale zvládnutelné. Za pou-
žití lepších pneu se na ní dají celkem 
slušně řezat zatáčky. Ovladatelnost 
srovnatelná s jízdním kolem. Nízké 
náklady na údržbu a provoz. Stačí 
jen lít benzín (ne zrovna moc, spo-
třeba do 3 l/100 km), mazat řetěz, 
měnit olej a pneu. Jen snad nedo-
poručuji pro osoby vyšší 175 cm. 
Za dvě a půl sezóny, co jsem Hondu 
CBR125R vlastnil, jsem na ní najez-
dil téměř 20 000 km bez jediného 
problému (když nepočítám jeden 
pád, který byl způsoben mou vlastní 
hloupostí).

ZkušenoSti 
majitele

Nejlepší malorážkové 
gumy


