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BMW R 1200 GS 2011 vs. Honda XRV750 Africa Twin 1991 
24. listopad, 47/2011

TEST

Dvacet let pokroku
Co udělá více než dvě dekády vývoje? Stavíme proti sobě legendu a bývalé měřítko 
mezi cestovními endury proti zástupci současnému – BMW R 1200 GS.

Nejeden z nás stojí před 
otázkou, zda se zadlužit 
– na leasing se upsat na 
stroj nový, nebo raději vy-

sypat prasátko a pořídit stroj ojež-
děný. V kategorii velkých cestov-
ních endur běží vývoj a pokrok za 
posledních 25 let jen o něco málo 
pomaleji, než jde naší státovládě 
rozkrádání a zesměšňování čes-
ké země. Zkrátka vývoj letí jako 
vítr a nás především zajímalo, jak 
moc se stroje jízdně, ergonomicky 
i ekonomicky liší. To nám v závěru 
hodí zaručeně nějaký zajímavý vý-
sledek do poměru výkon/cena.

Proč tihle dva
Honda zastupuje klasiku a vybra-
li jsme ji do srovnání ze dvou dů-
vodů. Zaprvé jste ji vy sami čtená-
ři usadili v naší anketě o Nejlepší 
motocykl století na druhé místo, 
což naši teorii o nejlegendárněj-

ším enduro stroji utvrdilo, a za-
druhé ji máme prostě v redak-
ci. Stejně tak bychom do toho 
srovnání mohli postavit Yamahu 
XTZ750 Super Ténéré nebo Cagi-
vu Elefant 750/900, zástupce vel-
kých, ale v terénu svižných endur.

BMW reprezentuje moderní 
přístup. Konstrukce téhle značky 
je rok od roku divnější, extrémněj-
ší, kontroverznější, ale (nebo mož-
ná právě díky tomu) návykovější. 
Obdobně bychom bývali mohli 
vzít ke srovnání KTM 990 Adven-
ture, které jako jediné z novodo-
bých reprezentuje drsnější přístup, 
nebo silničtější Moto Guzzi Stel-
vio či Yamahu XT1200Z Super 
Ténéré.

Konstrukce
Honda má dvojitý uzavřený oce-
lový rám obepínající dvouválcové 
véčko se třemi ventily na hlavu. Na 
ocelovou nádrž navazují nejnut-
nější plasty, na palubní desce na-
jdete rychloměr, otáčkoměr a pár 
nezbytných drobností. Náš stroj 
má padací rámy a nosiče na kuf-
ry, které fungují taky jako padáky. 
Podvozek je nadmíru měkký, dost 

možná by zasloužil nové pružiny. 
Jenže kdo by do toho chtěl investo-
vat. Jednadvacítka vpředu – klasic-
ká přední vidlice, kterou kryjí sice 
retro, ale nepřekonatelné prachov-
ky. Kývačka je již hliníková, jinak 
konstrukce celého stroje po odka-
potování připomíná složitostí spíš 
dekódovací válečný přístroj Enig-
ma. Na oko nic krásného. K dispo-
zici čoprovských 60 koní.

BMW R 1200 GS využívá mo-
tor jako základní nosný prvek 
rámu. Na motoru jsou pak při-
šroubovány různé dílčí trubkové 
konstrukce, které tu a tam drží Te-
lelever, stupačky, podsedlák... Mo-
tor boxer je samozřejmě typický 
jen pro BMW, avšak budeme-li  
se řídit technickými parametry, 
je BMW v kategorii momentálně 
asi tak uprostřed – 110 koní. Gée-
so je dobrým zástupcem v této ka-
tegorii především díky své vybavi-
telnosti. Originální balíčky BMW 
nebo kamarádského Touratechu 
dokáží z normální motorky udělat 
skoro kosmickou záležitost, něko-
likrát přestavitelnou jako staveb-
nice Lego. Bavorák má jednodu-
še přenastavitelnou výšku sedla, 
kompletně nastavitelné páčky, kte-
ré se mačkají asi osminovou silou, 
jakou potřebujete na ovládání těch 

na Africe, elektronicky ovládaný 
podvozek ESA, vyhřívané rukoje-
ti a spousty různých doplňovátek. 
To se ani nedá vyjmenovat, kolik 
cingrlátek se dá na BMW navěsit.

Ergonomie a silnice
Ergonomie a vnímání hmotnos-
ti se za léta dost změnily. Na Afri-
ce sedíte vzadu dole, kolena máte 
dost nahoře a vpředu a k řídítkům 
se musíte natahovat. Je to trošku 
nepříjemné, protože musíte pořád 
zlehka zvedat kolena a tím namá-
hat stehna a záda, abyste k řídít-
kům spokojeně dosáhli. Po delší 
štrece budete rozhodně unaveněj-
ší. Na BMW sedíte víc vpředu, výš 
a přirozeněji. Nad motorkou máte 
lepší přehled, sedíte uvolněně.

Hmotnost stroje vnímáte zá-
sadně odlišně. BMW (ale i o pa-
desát kilo těžší Stelvio) se ovládá 
nepoměrně snadněji než Africa. 
Při pomalé jízdě je Africa vratká 
a nedrží stopu, směr musíte ko-
rigovat cíleně řídítky. BMW jede 
i zatáčí samo. Geometrie nových 
strojů je znát, váha není zdaleka 
tolik cítit, vše je ladné, přesnější, 
čitelnější. Přesednete-li z moder-
ního stroje na koncepčně starý, 
chvíli se budete učit znova řídit. 
Nepadne vám do ruky rozhodně 

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: autor, 
David M. Bodlák

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
HONDA XRV750 AFRICA TWIN

Výroba: 1988 – 2003
Cena: 40 000 – 75 000 Kč

HodnocEní

HiSToriE
1988 představení Honda XRV650 Africa Twin – 50 koní (výroba ´88–´89)
1989 představení Honda XRV750 Africa Twin – kromě většího motoru byl kompletně 
 přepracován design, zůstaly rysy, ale vše se „zkulturnilo“, 185 kg suchá hmotnost
1992 přidán placatý „trip“ počítač nad budíky palubní desky
1993 opět re-design zahrnující nový rám, plasty a nádrž nastavení motoru 
 a také nižší sedlo, 205 kg suchá hmotnost
1996 vylepšené sedlo a spojka, delší tlumič výfuku a nový větrný štítek a upravený 
 zavazadlový prostor
2003 Honda XRV750 Africa Twin k smutku fanoušků po celé planetě vymazána ze světa, 
 na náhradu či pokračovatele se zatím čeká

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
BMW R 1200 GS

Výroba: 2010 – současnost
Cena: 344 600 Kč (nový v základní výbavě)

HodnocEní

HiSToriE
1993 představen BMW R 1100 GS – 80 koní, 243 kg, pětikvalt
1999 představen BMW R 1150 GS – 85 koní, 229 kg, šestikvalt, dvě světla vpředu
2002 představen BMW R 1150 GS Adventure – 253 kg, velká nádrž, vyšší podvozek
2004 představen BMW R 1200 GS – 100 koní, 199 kg, nové šasi atd.
2006 modernizace, vyšší výkon
2010 přepracovaný motor se dvěma vačkami + další drobnější změny, vyšší výkon

BMW (zde model 2008) 
se cítí nejlépe takto

Africa se terénu zdaleka tolik nebojí
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tak „hned“ jako stroje nové. Afri-
ca působí jako stroj, který má těž-
ký předek a těžký zadek, podélně 
se trošku vlní, ale nic zrádného. 
BMW je oproti měkké Africe jako 
superbike. Motorka je vyvážená, 
máte pocit, že váha je uprostřed 
stroje a hodně dole.

V terénu obrat
Zatímco na silničním použití ho-
voří ovladatelnost a jízdní výko-

ny jasnou řečí pro BMW, v terénu 
Africa zamává a zvolá: „Uvidíme se 
zítra, BMW!“ Je sice měkká a těž-
kopádná, ale když se jí nebojíte, 
dokáže pořád ještě zatápět i no-
vodobým strojům. KTM 990 Ad-
venture je jediný stroj, který jí je 
schopný tady konkurovat. Africa 
na hlíně ožije, je sice těžká, ale po-
řád se chová jako enduro. Zvykne-
te si na hmotnost a můžete skota-
čit do sytosti.

Když BMW poženete s jeho 
podvozkem do situací jako Af-
ricu, někde ho zlomíte. Na sko-
ky zapomeňte, podvozek je furt 

v dorazech. BMW umí drifty, ale 
těžší terén v rychlejším tempu vy-
necháte. Navíc nevím jak vy, ale 
já mám vždycky lepší pocit, když 
mám tabulkově nejhorší motorku 
a zajedu s ní líp než na stroji na-
čančaném novém. Na Africe není 
moc co rozbít, když už upadnete, 
tak se něco maximálně ohne, ale 
nepraskne a neupadne – výhoda 
oceli, měkkého rámu atd. 

Poruchovost
Čím víc elektroniky a technolo-
gií, tím logicky větší pravděpo-
dobnost nějakého maléru. Na 
klasické motorce staré školy, kte-
rou Africa prezentuje, se nemá co 
pokazit. Motor má karburátory 
a jediná elektronika na stroji jsou 
cívky zapalování, regulátor dobí-
jení a přerušovač blinkrů (a pali-
vová pumpa, která zlobí). Pokud 
něco odejde, nebude to stát moc 
peněz a navíc leckterá oprava jde 
zařídit mnohdy kutilsky, po čes-
ku, doma.

Na novém stroji, jako je BMW, 
by se teoreticky nic sypat nemělo, 
avšak praxe hovoří jinou řečí. Co 
uděláte, když vám přestane jít pa-
lubní počítač pamatující i na ABS, 
TCS? Musíte do servisu, stejně tak 
s elektronickým podvozkem, vý-
fukovou přívěrou… a oprava/vý-
měna není za hubičku. 

Dilema/Resumé
Každý se stejně rozhodně podle 
sebe, podle síly peněženky a svých 
pocitů a zájmů. Dříve se mašiny 
stavěly jako dual sport (což mně 
vyhovovalo mnohem víc), dnes 
jsou stroje více zaměřené na silnič-
ní použití. Jezdci vyměkli a výrob-
ci se přizpůsobili. Dakar už není 

takový boom jako kdysi a pojem 
cestování nebo cestovní enduro 
tak mění zásadně význam.

Chci mít sice pěknou motorku, 
ale to se neslučuje s mou povahou 
enduristy. A důležitější pro mě je 
něco pěkného zažít na vlastní kůži 
než se na motorku, sice krásnou, 
ale novou a nepoškrábanou, jen 
tak koukat a bát se ji otočit ko-
lem nohy, abych náhodou nespadl 
a něco neodřel. Já když se o mo-
torku nebojím, tak chyby nedělám 
a nepadám a jízda mě baví. Čím 
víc mám respekt z krásy a neodře-
ných plastů, tím víc za řídítky tuh-
nu, křečovatím, dělám chyby.

A jelikož nechci fňukat na téma 
„co jsem si to zase provedl“, vo-
lím raději cestu pro mě zábavněj-
ší. Poměr výkon/cena se pořád 
mění, ale díky tomu, že ceny no-
vých strojů i jetin děsně spadly, je 
nyní správný čas nějakou motor-
ku pořídit. Kdo má doma maši-
nu, kterou by rád prodal, musí si 
rvát vlasy – konkrétně naše Africa 
se kupovala za 60 000 před dvěma 
lety, tehdy patřila k nejlevnějším 
(ceny lezly k 90 000 Kč.) Nyní má 
tabulkově cenu asi 40 000, ročníky 
93–96 už koupíte za 65 000 Kč. Pro 
mě vyhrává srovnání stará motor-
ka zastoupená Africa Twinkou, 
i když v první chvíli po přesednu-
tí z BMW nechci slovo Africa tak 
deset minut vůbec slyšet.

Ovšem – je to můj názor, můj po-
cit. Mnozí budete na věc koukat úpl-
ně naopak. Tak je to správné. Proto 
se vyrábí tolik druhů a typů strojů – 
abychom si každý našli ten svůj. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma BMW Motorrad Česká 
republika.
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BMW – cestovatelské 
nádobíčko

Africa – staré náčiní 
pro odvážné kluky

Projedou stejně, ale 
Africu to míň bolí

inzerce

HARLEY-DAVIDSON® 
AL� INCLUSIVE

 oblečení H-D® dle vlastního výběru nebo
 doplňky a příslušenství H-D® dle vlastního výběru nebo
 1 rok havarijního pojištění a povinného ručení nebo
 2 roky servisních garančních prohlídek

Díky programu Harley-Davidson® All Inclusive vyrazíš na novém motocyklu hned s prvním jarním sluncem. 
A my ti přidáme na cestu skvělé bonusy. Oblečení či doplňky v ceně 900 Eur* nebo pojištění či servis zdarma. 
Žádné váhání, biker má být ve střehu a na silnici jako první. Jaro 2012 začíná už teď. Kdo zaváhá, nejede!

KUP SI NOVY HARLEY UZ TED A ZÍSKEJ JEDEN 
ZE SKVELYCH BONUSU V HODNOTE 900 EUR*!

MODELY HARLEY-DAVIDSON® JIZ OD 8 304 EUR* VCETNE DPH. 
ZJISTI VÍCE NA W�W.HARLEY-DAVIDSON.CZ NEBO U TVÉHO DEALERA.

 JIZ OD 8 304 EUR  VCETNE DPH.  VCETNE DPH. 

* Platí pro motocykly zakoupené a převzaté do 31. 12. 2011. Z důvodu změn kurzu jsou ceny uvedeny v eurech, platba v Kč je samozřejmostí.        © H-D 2011. Harley, Harley-Davidson and the Bar & Shield logo are among the trademarks of H-D Michigan, LLC.

Harley-Davidson Praha, K Měchurce 12, Praha 5, www.harley-davidson-praha.cz; Harley-Davidson Brno, Křižíkova 68d, www.harley-davidson-brno.cz; 
Harley-Davidson Hradec Králové, Jana Černého 31/16, www.harley-davidson-hradec.cz; Harley-Davidson Plzeň, Daimlerova 3, www.harley-davidson-plzen.cz; 
Harley-Davidson Ostrava, U Stadiónu 7, www.harley-davidson-ostrava.cz

900 EUR* NA DOPLNKY 
& PRÍSLUSENSTVÍ

900 EUR* NA OBLECENÍ

ZDARMA HAVARIJNÍ POJISTENÍ 
& POVIN�É RUCENÍ

ZDARMA GARANCNÍ PROHLÍDKY

HD_inzerce_AllInclusive_2011_267x185_CZ.indd   1 26.10.11   12:13

Plusy
stArá
• levnější díly 
• cena se +/- drží
• není vám jí tolik líto
• kutění se meze nekladou

nová
• první rok až dva servisní klid
• jízdní výkony
• kdo na ni v klidu má, 

nad starou nepřemýšlí

Mínusy
stArá
• jízdní výkony 
• častější pečovatelská péče
• nevíte, co před vámi zažila
• po nové můžete jen toužit...

Technické úDaje

honda XRV750 africa Twin

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V 52°, OHC/3,  
vrtání × zdvih 81× 72 mm, kompresní 
poměr 9:1, karburátory, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový jäckelový rám, 
vpředu teleskopická vidlice  
∅ 43 mm s nastavitelným předpětím, 
zdvih 220 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s centrální jednotkou Pro-Link, 
nastavitelné předpětí a komprese, zdvih 
220 mm, vpředu 2 kotouče ∅ 276 mm, 
dvoupístkové třmeny, vzadu kotouč  
∅ 256 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 90/90-21, vzadu 140/80-17

rozměry: délka 2320 mm, šířka 
905 mm, výška 1430 mm, sedlo 860 mm, 
rozvor 1565 mm, nádrž 23 l

Objem 742 cm3 

Výkon 61 k@7500

Krouťák 63 nm@6500

Hmotnost 228 kg (provozní)

Sedlo 860 mm

Spotřeba 5–7 l/100 km

Technické úDaje

BMW R 1200 Gs

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
plochý dvouválec, DOHC/4,  
vrtání × zdvih 101 × 73 mm, kompresní 
poměr 12:1, vstřikování BMS-K+ 
∅ 50 mm, protiprokluzový systém 
ASC, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, suchá jednolamelová 
spojka, sekundární převod kardanem

Podvozek: ocelový trubkový rám 
s motorem jako nosným prvkem, vpředu 
zavěšení Telelever, zdvih 210 mm, vzadu 
jednoramenná hliníková kyvná vidlice 
Paralever, zdvih 220 mm, elektronicky 
nastavitelný podvozek ESA (příplatek), 
částečně propojené brzdy BMW Motorrad 
Integral ABS vpředu 2 kotouče  
∅ 305 mm, čtyřpístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 265 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu Bridgestone Battle Wing vpředu 
110/80R19, vzadu 150/70R17, vyplétané 
ráfky 2,50“/4,00“

rozměry: délka 2240 mm, šířka  
990 mm, výška 1525 mm, rozvor  
1510 mm, úhel řízení 24,8°, stopa  
88,7 mm, nádrž 20 l

Objem 1170 cm3

Výkon 81 kW/110 k@7750

Točivý moment 120 nm@6000

Hmotnost 229 kg (provozní)

Sedlo 890/910 mm

Spotřeba 5–7 l/100 km

nová
• rychle ztrácí cenu
• drahý servis
• uniformita – odlišit se stojí peníze
• pud sebezáchovy – naučíte se s ní míň

Přední kolo 21“ 
na bořivém povrchu 
vítězí...

... ovšem na asfaltu budete 
BMW jen stěží stačit


