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T enhle trend je naprosto 
jasný – zrušit všechny ka-
tegorie! Dogmatické drže-
ní se zajetých linií ve vět-

šině případů znamená strnulost 
a jen omezený počet potenciál-
ních zákazníků. Čistý supersport 
si koupí akorát okruhář, velký ces-
ťák jen člověk, který to s cestová-
ním myslí vážně (navíc ten si roz-
hodně nekupuje každé dva roky 
nový), ostré enduro zase skutečný 
bahňák. Co ale, himlhergot, chu-

dáci my obyčejní motorkáři? Ces-
tovní endura jsou vysoká, houpa-
vá a mají dominantně motory 
V2, sportovně cestovní motorky 
se dneska skoro nedělají a když, 
tak se na nich člověk zase musí 
hrbit (a většinou jsou to spíš těž-
ší stroje s velkými objemy), takže 
zbývá zase nějaký ten naháč s po-
lokapotou, kde ale není na výběr 
nic jiného než řadový ukničený 
čtyřválec. Tramtadá, a do tohohle 
zdánlivě neřešitelného dilematu 
přichází Crossrunner. Motorka 
pro každý den? Určitě, ať máte na 
programu popojíždění po městě, 
nebo cestu k moři.

Jen převlečené VFR?
Přiznám se vám k něčemu, 

k čemu bych asi neměl. I novinář 
je jenom člověk (no dobře, to tak 
šokující odhalení asi není) a zce-
la soukromě jsem teda od počát-
ku Crossrunneru palce nedržel. 
Když ho Honda představila loni 
na podzim v Miláně, rozhodně 
jsem z něj nadšením do vzduchu 
neskákal – a to mám univerzá-
ly hodně v oblibě. Jenže když se 
vám něco prostě absolutně nelíbí, 
je problém se pro to nadchnout, 
a Crossrunner mému estetic-
kému cítění jednoduše neladí. 
Z pro� lu mi připomíná špatně 
proporčně zvládnutého animo-
vaného ptáka z dětských pohá-
dek, krátký zobáček, nafouknu-
tá hruď, k zemi připlácnutý ocas, 
motor zakrytovaný spoustou 

plastů, obrovský výfuk – ne, tohle 
žádná miss není. Naživo vypadá 
rozhodně lépe než na fotkách, ale 
pořád žádná láska.

A pak jsem mu taky nemohl 
odpustit, že je to vlastně jen sta-
ré VFR800 s vysokými řídítky. 
No vážně, první tiskové zprávy 
mluvily aspoň o vyšším zdvihu 
odpružení, ale pak přišla ko-
rekce, a je to, až na jeden mili-
metr vzadu, úplně stejné. Liší 
se akorát rozvor o 4 mm kvů-
li o čtvrt stupně tupějšímu úhlu 
řízení. Rám, kola, motor, brzdy, 
tlumiče, prostě VFR, dokonce 
i ten pitomý VTEC tam necha-
li. Akorát ho přeladili a motor 
jako takový dostal nižší výkon. 
Ne, Crossrunner to u mě pros-
tě měl rozlité. Pche, co si o nás 
Honda myslí? Dají véeferu jiná 
řídítka a plasty a my jim máme 
zblajznout, že to je jiná motor-
ka? Podvod, ošidili nás. Jo, tak-
hle jsem to tenkrát viděl.

Není to skútr?
Crossrunnera jsem vyzvedá-
val klasicky u pana Chalupníka 
v pražských Strašnicích a do re-
dakce mne čekal přesun z vět-
ší části po Jižní spojce, tříprou-
dovce s povolenou osmdesátkou. 
Tak pojď do mě, ty nádhero, ať už 
to máme za sebou, říkal jsem si.

O patnáct minut později jsem 
v redakci Crossrunnera obchá-
zel a nevěřícně kroutil hlavou. 
Na čem jsem to jel? Byla to vážně 
motorka, nebo skútr? Proč mám 

pocit, jako bych proplul Prahou 
na létajícím koberci? Ani nahá-
če nejsou ve městě tak příjemné, 
protože se na nich vždycky musí-
te trochu k těm řídítkům sklonit. 
Na Crossrunneru sedíte absolut-
ně pohodlně vzpřímeně, jako na 
cestovním enduru, a máte tak 
i slušný přehled o dění před se-
bou, ale jak je to nízká motorka, 
tak na zem dosáhnou v pohodě 
i krátkonozí. Cítíte, že sedíte na 
motorce, co něco váží, ale spíše 
než motorku mi tenhle městský 
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Nový Crossrunner od Hondy je ukázkovým příkladem motorky 21. století. 
Je to kříženec mnoha stylů a pro mnoho lidí bude řešit odvěký problém, že 
by doma potřebovali mít aspoň tři motorky. A je za dobré peníze.

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Michal Řádek, 
autor, DMB

CROSSRUNNER JE JEN ZAČÁTEK
Nápad obdařit motorem V4 motocykl typově podobný cestovním endurům hodlá Hon-
da v budoucnu ještě rozvíjet. Vedle Crossrunneru totiž na milánské výstavě loni na pod-
zim stál ještě koncept nazvaný Crosstourer, který měl rám, kyvku a hlavně motor z no-
vého VFR1200F! Tahle motorka už ale vypadala jako skutečné cestovní enduro, a to díky 
drátovým kolům 19“/17“. Takové Varadero, akorát se 170koňovou Vé-čtyřkou. A mně 
osobně přišlo i designově povedenější než Crossrunner.
Vystavený Crosstourer někoho možná překvapil použitím dvouspojkové převodovky 
DCT, jako mají právě některé modely VFR, ale já bych řekl, že pro tento typ motorek je 
právě poloautomat to pravé ořechové. Myslím, že důvod, proč Transalp stále nedo-
stal hydraulickou převodovku, jíž disponuje stejným motorem vybavený sci-�  čoprosk-
útr DN-01, je pouze � nanční, ale jinak věřím v brzké zavedení těchto a jim podobných 
„automatů“. Vždyť nepřijde vám to věčné mačkání spojky a šlapání na řadičku u spousty 
moderních motorek jako anachronismus?

Kříženec

Neumí zařazený kvalt, ovšem jinak přístrojovce není co vytknout. 
Umístění až nahoře vypadá divně, ale je praktické Není moc motorek, které by se v zatáčce cítily tak jistě

Cestovní enduro 
s motorem V4 
a převodovkou 
DCT? Proč ne...
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přelet připomínal jízdu na maxi-
skútru, akorát ten posaz je tako-
vý akčnější.

A v tomhle režimu mě fasci-
noval motor. Ten jsem u VFR 
prostě neměl rád, ale tady se pro-
jevuje úplně jinak. Jel jsem ani ne 
kilíčko, motor si vrněl na nece-
lé čtyři tisíce a byl úplně same-
tový. Vůbec mě nesváděl k ně-
jakému blbnutí, a když jsem se 
blížil k odbočce, tak jsem málem 
zapomněl řadit, jak mě ukolíbal. 
Prostě jezdíte-li často po městě, 
je Crossrunner vážně dobrá vol-
ba. Ale berte k němu ten příplat-
kový kufr, s místem pod sedlem 
moc nepočítejte.

Na dálnici to chce plexi
Po tomhle městském zážitku už 

jsem se na Crossrunnera začal 
dívat úplně jinýma očima a těšil 
se, až vypadnu někam dál. Čeka-
la mě jízda po dálnici, kde se ale 
Hondice jako úplný hltač kilome-
trů neprojevila. Ona sice svým 
vzpřímeným posazem připomí-
ná ono zmíněné cestovní enduro, 
jenže tyhle motorky mívají aspoň 
nějaký štítek, a na Crossrunneru 
je spíše symbolický. Jasně, pořád 
to je lepší než na úplném naháči, 
ale pokud jedete dál, určitě se ne-
budete pohybovat daleko stodva-
cetikilometrové rychlosti. Tak-
že když spěcháte, musíte se držet 
a hrbit. Anebo namontovat vyšší 
plexi, které Honda má v nabídce 
originálních doplňků. Jo, to by 
bylo řešení. Ještě k tomu boční 
kufry a máte cestovatele jak z pří-
ručky. Navíc spolujezdci se sedí 
pohodlně.

Já jsem vysoké plexi neměl, 
tak jsem jel pomalu a zatím se 
mohl soustředit na detaily. Pro-
hozený klakson a blinkry, na to si 
nezvyknu nikdy. Přístrojovka je 
současná digitální klasika, kterou 
najdete na spoustě nových Hond 
(Hornet, CB1000R, CBR600F). 
Neumí zařazený kvalt, ale jinak 
ukazuje vše potřebné od teploty 
motoru přes stav paliva v nádr-
ži až po průměrnou spotřebu (na 
dálnici přes šest, jinak něco přes 
pět litrů). Její umístění až naho-
ře sice vytváří před řídítky ta-
kový divný prázdný prostor, ale 
co se čitelnosti týče, je to jediné 
správné řešení.

Potěšitelné je, že motor je po-
řád stále příjemný, i to, že zrcát-
ka snad vůbec nevibrují. Co mi 
naopak ke konci začalo trochu 
vadit, bylo ostřejší zahnutí no-
hou. Motorka působí drobným 
dojmem, ale pro dlouhé cesty 
potřebujete spíše prostor. No co, 
supercesťák to není.

Drží jako přilepený
Dálniční příběh byl u konce a už 
jsem měl před sebou jen okres-
ky všeho druhu, zakončené krás-
nými silničkami Orlických hor. 
A tady Crossrunner dokonale 
demonstroval svou silnou strán-
ku, a tou je podvozek. Pamatoval 
jsem si, že u VFR jsem nadával 
na motor a z podvozku byl nad-
šený, a u Crossrunneru je snad 
ještě lepší. Jak sedíte vzpřímeně, 
máte mnohem lepší pocit kontro-
ly a hbitosti, a způsob, jakým Hon-
da drží na asfaltu, je prostě úžasný. 
Není moc motorek, na nichž bys-
te byli tak přirozeně rychlí jako 
na Crossrunneru, aniž byste měli 
pocit kdovíjakého dramatu. Tu-
hle motorku nebudou vyhledá-
vat brusiči kolen, protože to není 
sportovec, ale až se s nějakým po-
tkáte v zatáčkách, bude z vás mít 
těžké spaní. Protože on do cíle do-
razí zpocený, zatímco vy si bude-
te broukat písničky a koukat po 
okolní zeleni, a přitom mu pojede-
te pořád nalepeni na zadním kole.

Osvěžil jsem si i další klad sta-
rého VFR, propojenou brzdovou 
soustavu s ABS. Do tohoto dru-
hu motorky nic lepšího nenajde-
te. Když pořádně vezmete za páč-
ky, nedostaví se klasické ponoření 
předku, kdy máte pocit, že musíte 
přeletět přes řídítka, zatímco zadní 
kolo tancuje jak zfetovaná vever-
ka. Nikoli, Crossrunner se doslova 
přicucne k zemi, jako by z asfaltu 
vyletěl hák a chytil vás za spodek 
motoru.

100koňová V4
Zvědavý jsem byl na motor. Jak 
jsem předeslal, tohle V4 jádro 
opatřené systémem VTEC, kdy 
ve spodních otáčkách běží motor 
jako dvouventil a v těch vrchních 
jako čtyřventil, ve mně kdysi zane-
chalo převážně negativní dojmy. 
V Crossrunneru na mě působilo 
výrazně vyváženějším dojmem, 
i když názor, že by to šlo i bez VTE-
Cu, jsem nezměnil.

Motory V4 jsou známé svou 
velmi plochou křivkou krouťáku, 
a tu se Honda snaží podpořit ještě 
dvouventilovým rozvodem podle 
známé poučky, že dvouventily mí-
vají lepší spodek a čtyřventily vr-
šek. A v těch nízkých a středních 
otáčkách je motor Crossrunneru 
vážně radost používat, i když zas 
takový mazec, abych si řekl „jo, teď 
je to fakt dvouventilovej zátah“, to 

není. Vlastně ten motor funguje 
a vy ani nevíte jak, nikde nemáte 
pocit, že by to nejelo, nebo naopak 
jelo moc. Tahle charakteristika se 
ke Crossrunneru náramně hodí.

U VFR docházelo k přepnutí 
na čtyřventil někde v 6600 otáč-
kách a škubanec to byl pořádný. 
U Crossrunnera se ventily připo-
jují výrazně výš, Honda přesné čís-
lo neuvádí, ale my jsme to deteko-
vali někde o tisícovku výš, a dobrá 
zpráva je, že to prakticky nepozná-
te. Žádné škubnutí, jen motor do-

stane jiný zvuk. Ani se nedá říci, že 
by od této chvíle byla ze čtyřválce 
nějaká raketa, sto koní je pro bez-
mála čtvrtmetrákovou motorku 
hodnota dostačující, ale nikoli šo-
kující. Takže si vlastně říkáte, jestli 
je tam ten VTEC vážně potřeba…

Ve � nále ale musím motor za 
jeho projev pochválit. Pokud hle-
dáte vzrušení a adrenalin, musí-
te se poohlédnout jinde, ale k cel-
kovému charakteru Crossrunneru 
sedí takhle naladěná V4 neuvěři-
telně.

Pro každého
Když jsem na konci testu pře-
mýšlel, co bych na Crossrunne-
ru udělal jinak, na moc věcí jsem 
nepřišel. Design, ten asi ano, ale 
po technické stránce? Nedivím se 
Hondě, že vzala VFR a pár jed-
noduchými zásahy jej překopala. 
A nejenže jí ten zdánlivý podfuk 
odpouštím, já jí k němu dokon-
ce gratuluji, protože Crossrun-
ner rozvíjí možnosti a schopnos-
ti VFR do úplně nových směrů. 
Podvozkově je to špica, brzdy 
jsou také skvělé. Motor svým vý-
konem je tak akorát, aby na té-
hle motorce mohl jezdit kdoko-
li a kdekoli. Relativní začátečník 
i zkušený pilot, ve městě, po dál-
nici i na okreskách. Tahle mo-
torka dává smysl pro každého 
a všude. Když se řekne kříženec, 
může to znamenat paskvil. Ale 
Crossrunner si ze všeho bere jen 
to nejlepší. 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Honda Česká republika.
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Budete ho používat 
místo skútru

Je to VFR s vysokými 
řídítky. No a?

Skvělý podvozek, VTEC 
v motoru neobtěžujeHonda Crossrunner

TECHNICKÉ ÚDAJE

Honda Crossrunner

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec V4 90°, DOHC/4, přepínání dva/
čtyři ventily VTEC, vrtání × zdvih 
72 × 48 mm, kompresní poměr 11,6:1, 
vstřikování PGM-FI ∅ 36 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu teleskopická vidlice ∅ 43 mm, 
zdvih 108 mm, nastavitelné předpětí, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná 
vidlice s jedním tlumičem, zdvih 119 mm, 
nastavitelné předpětí a odskok, propojené 
brzdy s ABS vpředu 2 kotouče ∅ 296 mm, 
třípístkové třmeny Nissin, vzadu kotouč 
∅ 256 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Pirelli Scorpion Trail vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2130 mm, šířka 799 mm, 
výška 1243 mm, sedlo 816 mm, rozvor 
1464 mm, úhel řízení 25,75°, stopa 96 mm, 
světlá výška 140 mm, nádrž 21,5 l, olejová 
náplň 3,8 l, udávaná spotřeba 6,1 l/100 km

Objem 782 cm3

Výkon 74,9 kW/102 k@10 000

Točivý moment 72,8 Nm@9500

Hmotnost 240,4 kg (provozní)

Cena 259 900 Kč

VERDIKT

Honda Crossrunner
Motor 6
Podvozek 8
Brzdy 7
Ovladatelnost 7
Město 7
Cestování 6
Sport 6
Spolujezdec 7
Výkon/Cena 7

KDO BUDE DALŠÍ?
Kategorie velkých cestovních endur a jim podobných se dlouhá léta 
drží dogmatu, že nejlepší motor je dvouválec. Přitom už Trium-
phu dávno došlo, že tyhle motorky jsou hlavně obratnější va-
rianty k opravdovým cesťákům, a jeho poslední Tiger 1050 už de-
� nitivně rezignoval na nějaké dráty v kolech. Další tříválec, Benelli 
Tre-K, sice není tak komerčně úspěšný, ale myšlenku, že i ve vyšší 
motorce se vzpřímeným posazem může být zamontovaný opravdu 
sportovní motor, jenom potvrzuje. Nový Tiger 800 s agregátem 
původně z Daytony je další „pán na holení“, akorát že ten se ještě 
zbaběle drží velkých kol…
Zdá se, že to v těchto stojatých vodách začíná vířit. Crossrunner 
je první skutečně jednoduše vymyšlenou motorkou, kdy je celé 
VFR800 přetransformováno v úplně jinak působící motocykl. Jestli 
napřesrok přijde Crosstourer (viz samostatný boxík), bude mít asi 
konkurence velkou hoňku s tímhle posunem paradigmatu. Čeho 
bychom se tedy v blízké budoucnosti mohli dočkat?
Na spadnutí je nástupce Caponorda od Aprilie, ale to bude s tím 
novým motorem V2 1200. Bavorák si těžko bude dělat konkuren-
ci svému bestselleru R 1200 GS, jenž navíc co nevidět přijde s kapa-
linou chlazeným boxerem. Něco jako K 1600 GS, to si nedovedeme 
představit, ani čtyřválcová třináctistovka se pro jednoduchou zá-
stavbu nehodí. U Ducati se na Multistradě asi těžko co bude mě-
nit, i když přijde zbrusu nový superbike, cestovní enduro od H-D 
s motorem z V-Roda je také pravděpodobné asi jako můj sňatek 
s britskou královnou.
Ovšem Kawa, ta už by mohla překvapit. V nabídce má malého 
Versyse a když si uvědomíme, jak lehce udělala ze Z1000 cestovní 

SX… Ale ani adaptace čtrnáctistovky z GTR by nebyla úplně vy-
loučená coby reakce na Crosstourera. O připravované dvanáctis-
tovce V2 u KTM se už dávno ví, ale že by Rakušané kromě Advíka 
a SM T vymýšleli ještě něco mezi, to pochybuji.
Velkou neznámou je Suzuki, která se po letech spíše stagnace 
pouští pomalu do změn. Nový V-Strom je pořád „jen“ 650, velké 
cestovní enduro chybí a silných čtyřválců je v nabídce dost – spí-
še než Bandit 1250 by donorem mohla být Hayabusa. Yamaha 
v tomto segmentu zřejmě hned tak s novinkou nepřijde, její Super 
Ténéré se ještě na trhu pořádně neohřála, leda by se vydala cestou 
menšího objemu a nahradila TDM. I když právě Yamaha by měla 
proti Hondě velkou zbraň, představte si 200koňového Vmaxe jako 
cestovní enduro…

jsem se na Crossrunnera začal 

Není moc motorek, na nichž byste 
byli tak přirozeně rychlí jako na 
Crossrunneru, aniž byste měli 
pocit kdovíjakého dramatu

Z široké nabídky příslušenství 
určitě sáhněte po kufru, o to 
častěji potom budete na 
Crossrunneru jezdit po městě

Z tohoto pohledu krásně vynikne 
technika VFR. Stačilo ale málo 
a vznikla úplně jiná motorka

Propojené brzdy s ABS, to je hodně 
silná stránka téhle Hondy

Do dějin jako miss určitě nevstoupí, ale není to ani tuctovka. 
Buď se vám líbí, nebo ne, nic mezi

Kdo plánuje cestování, měl by si pořídit vyšší plexi, 
s tímhle je to jako na naháči 


