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Honda X11 je moderní 
cestovní naháč, od Ban-
ditů a XJR, ZRX a ko-
neckonců i sourozenec-

ké CB1300 vybočuje hliníkovým 
moderním rámem, tehdy ino-
vativním vstřikováním, kombi-
novaným brzdovým systémem 
a také imobilizérem HISS. X11 
neměla konkurovat klasickým 
konstrukcím nahatého stroje, 
měla ukázat jinou cestu, po které 
se dá jít. Moderní vzezření kom-
binované z dnešního pohledu 
s měkkým cestovním podvoz-
kem a vyšší hmotností postavilo 
motorku do těžko specifikovatel-
né třídy. Kdo chtěl nahatou, volil 
zpravidla klasiku, kdo cestoval, 
bral kapotovaný stroj.

Rychlý cesťák
Na cestování je X11 postave-

na svým chováním, rozvážností 
a přirozeností ovládání. Na blb-
nutí ve smyslu streetfighterová-
ní X-Eleven není, kombinované 
brzdy vám nedovolí ovládat stroj 
na hraně, zmiňovaný měkký 
podvozek také závodnímu tem-
pu nehoví. Rám se sice nekrou-
tí jako ty ocelové na konkuren-
ci, ale pružicí elementy jsou pro 
sportovní jízdu hodně poddi-
menzované.

Stroj je celkově přiměřeně 
vláčný, jízda je nesmírně heb-
ká a jemná, přes hrboly se X11 
přenáší ladně díky hmotnosti 
a moc se nevrtí. Řídítka by sice 
na manévrování mohla být kra-
pet širší, ale kdo občas projíždí 
zácpou nebo jezdí rychleji mír-
ně zalehnutý, je rád právě za ta 
sériová.

Motor *****
I z dnešního pohledu je zátah 
X11 poměrně impozantní. Pře-
ce jen motor z Blackbirda má 
ohromný potenciál a snížení vý-
konu na 135 či 140 koní (údaje 
se liší) mu s předělaným časová-

ním a dalšími úpravami doda-
lo ještě větší sílu především ve 
středních otáčkách. Aby nebylo 
potřeba tolik řadit a jízda byla 
klidná a ladná, nemá převodov-
ka šestku. Agregát navíc po-
strádá oproti Blackoušovi dru-
hý vyvažovací hřídel. Tehdejší 
press informace hovoří o po-
žadovaných jemných vibracích, 
které mají zintenzivnit prožitek 
zátahu.

Rám je hliníkový a nezvyk-
le zúžený v oblasti čepu kyvné 
vidlice. Zde konstruktéři poža-
dovali trošku měkčí uchycení 
kyvky, aby motorka nebyla tak 
tvrdá jako kostra Blackbirda. 
Na naháče by se to prý nehodi-
lo (dnes se tomu asi sami mu-
sejí smát). 

Strohá, funkční
Ve výbavě toho nenajdete nijak 
závratně moc. Třeba hydrau-
lickou spojku z Blackbirda na-
hradilo vystavování lankové, na 
palubní desce toho také moc ne-
zbylo. Rychloměr, otáčkoměr, 
malá ručička teploty motoru 
a několik kontrolek. Chybí pa-
livoměr (jen kontrolka) a další 
ukazatele a údaje, které na mo-
derních a průlomových stro-
jích přístroje často zobrazují. 
Ale přehlednost přístrojů se X11 
upřít nedá. Stejně tak překvapivě 
dobře fungují jako ochrana proti 
větru, přestože odrazová ploška 
štítku je malinká.

Co potěší? Máte k dispozici 
mnohdy „nezaplatitelný“ cen-
trální stojan, výborná klasická 
zrcátka, kvalitní přední reflektor 
a výfuky, které kvůli svému obje-
mu sice nejsou nejlehčí, ale stroj 
díky nim zbytečně nedělá kravál. 
Naopak – jen tak distingovaně 
hluboce duní a přede.

Mašina pro vyklidněné
X11 není pro školáky. Je to stroj 
pro vyklidněné pány, kteří pod 
sebou rádi cítí krouťák, jezdí ply-
nule a ani je nenapadne někde 
zkoušet spaloucha – burn-out. 
Ono díky duálním brzdám stej-
ně žádné kaskadérské představe-
ní s X11 neuděláte. Možná právě 
proto se motorka až tak extrém-
ně moc neprodávala, jezdí jich 
sice dost, ale na setrvání v pro-
gramu Hondy to nebylo.

Ti, co ji mají, se o ni zpravidla 
dobře starají. Je to jejich mazlík, 
kolikrát až nestoudně přepláca-
ný různými udělátky a barevný-
mi vylepšovátky. Stroje nejsou 
hromadně lítané na okruhu, vy-
užívány jsou spíše cestovně a na 
delší výlety, což už tak výborné 
konstrukci motoru původem 
v CBR1000F přidává na život-
nosti – 100 000 km není pro X11 
žádný problém, pakliže motor 
dostával správný servis a neza-
cházelo se s ním příliš brutálně. 
Z hlediska jetiny dostáváte vel-
mi kvalitní, téměř bezporucho-
vý stroj. Dobrá investice do bu-
doucna. 
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Second hand Honda X11

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Honza Schindler
vedoucí servisu Racing Team HJM, Lety

Servis je prakticky totožný s Blackbirdem. 
Je potřeba seriózně měnit brzdovku, aby 
ve složitém systému duálních brzd nena-

dělala neplechu. Motor vydrží, jak se říká, 
statisíce. Po 6000 km je předepsaná běžná 
kontrola víceméně vizuální. Měnit olej a na-
řizuje kniha po 12 000 km, co 24 000 km se 
dělají ventily, každých 18 000 km měníte 
vzduchový filtr a brzdovku.

SeRviS a pRobléMy

1999 – představena Honda X11 (značena také jako CB1100SF)
2002 – ukončení výroby a doprodej ještě během 2003

hiStoRie

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1999–2003
Cena: od 75 000 Kč 

hodnocení

Nudná? Ne! Geniálně vyvážená

Naháč ze Super Blackbirda byl dobrý nápad. 
Tehdy ale každý sundal úsměv, když se dočetl 
o rapidně sníženém výkonu. Z pohledu jetiny je to 
však geniálně vyvážená motorka. Z hlediska jízdy 
i spolehlivosti.

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: archiv

technické údaje

honda X11

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
79 × 58 mm, kompresní poměr 11:1, 
vstřikování PGM-FI, elektrický startér, 
pětistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu teleskopická vidlice bez 
nastavení ∅ 43 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s jedním tlumičem – systém 
Monoshock, nastavitelné předpětí 
pružiny, brzdy vpředu 2 kotouče  
∅ 310 mm, třípístkové třmeny Nissin, 
vzadu kotouč ∅ 256 mm, třípístkový 
třmen Nissin, kombinovaný brzdový 
systém Dual CBS, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Rozměry: délka 2145 mm, šířka 750 mm, 
výška 1115 mm, rozvor 1500 mm, světlá 
výška 140 mm, nádrž 22 l

Objem 1137 cm3 
Výkon 140 k@9000
Krouťák 116 nm@7000
Hmotnost 222 kg (bez náplní)
Sedlo 795 mm
Spotřeba 5,5–8 l/100 km

Na mé krosce Suzuki RM-Z250 se mi 
neustále povoluje zadní rozeta. Už 
jsem dokonce musel kvůli tomu ku-
povat nový zadní náboj. Je to normál-
ní? Není to nějaká výrobní vada nebo 
špatná série? Děkuji za odpověď.
 Daniel Jánský, Brno

Ahoj, normální to není, ale 
špatná série také ne. Důvod, 
proč se ti rozeta neustále po-
voluje, jsi totiž nejspíš ty sám. 
Pokud jsi neměl šrouby rozety 
dobře utažené a chvíli takhle 
jezdil, tak rázy při jízdě, které se 
snaží pootočit rozetu dopředu 
a dozadu, způsobí, že z původ-

ně kruhových otvorů pro závi-
ty v náboji se stane ovál, kde už 
nemá šanci žádný šroub pev-
ně držet. Pokud k tomu dojde, 
musí se zadní náboj vyměnit, 
protože v takto vymačkaném 
už nebudou šrouby pořádně 
držet nikdy. V nejhorším pří-
padě náboj v místě závitu může 
za jízdy i prasknout. 

Dalším důvodem, proč se mo-
hou šrouby rozety povolovat, je 
rozdílný úhel kužele na hlavě 
šroubů a v rozetě. Na to je třeba 
dávat pozor zejména u aftermar-
ketových (neoriginálních) rozet, 
protože ne všichni výrobci pou-
žívají stejný úhel, a okem to sa-
mozřejmě není možné rozeznat. 
K nové rozetě si tedy vždy zjisti 
úhel jejího kuželového zahlou-
bení anebo ještě lépe rovnou kup 
zároveň s ní i šrouby. 

Na šrouby rozety v každém 
případě použij Loctite a neměl 
bys mít pak žádný problém. Ale 
i tak je nutné čas od času šrouby 
rozety překontrolovat a popří-
padě dotáhnout. Utahovací mo-
ment je 25 Nm pro šrouby M8. 

Proč se mi neustále 
povoluje rozeta?
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Tento týden  
odpovídá Pavel 
Polák, majitel 
pražské prodejny  
a servisu Motolive

Připravuje: L. Záruba
foto: archiv

tecHnická poradna


