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Existoval už dávno předtím, 
než se stal dostupným na 
našem trhu, na jeho his-
torii si tedy u nás pama-

tuje málokdo. Honda ho poprvé 
představila na přehlídce moto-
cyklové techniky IFMA v Kolí-
ně nad Rýnem v roce 1974. Ne-
kapotovaný model GL1000 byl 
osazený kapalinou chlazeným 
čtyřválcem s protilehlými válci 
a jako první na světě měl vpředu 
dvoukotoučovou brzdu. V roce 
1979 se jeho výroba přestěhova-
la do USA, protože právě na se-

veroamerickém trhu se proda-
lo 80 % produkce. V roce 1980 
tam představili novinku, model 
GL1100 s novým větším moto-
rem (1085 cm3), znovu s proti-
lehlými válci.

O další čtyři roky později vy-
jel z výrobního závodu čtyřvál-
cový model GL1200 
se zvětšeným obje-
mem (1182 cm3),  
výkonem a krouťákem. 
Vznikl tak doposud 
největší vývojový pro-
jekt v dějinách Hon-
dy, bylo patentováno 
přes dvacet technolo-
gických inovací, na še-
desáti prototypech se 
testovalo tisíce hodin. 
Navíc se blížilo deseti-
leté výročí, a Honda na 
něj tehdy v roce 1985 
zareagovala speciální 
zlatou edicí GL1200 
Limited Edition, v zá-
kladu vybavenou po-
čítačem, kvadro audio 
soustavou, samočin-
ným vyrovnáváním 
světlé výšky a vstřiko-
váním paliva.

Jenže dva karburáto-
ry Keihin z Golďase ještě nezmi-
zely natrvalo, zůstaly i u mode-
lu GL1500, vyráběného od roku 
1988. Zato se představil nový 
šestiválec (1520 cm3). Na výstavě 
Intermot v Mnichově roku 2000 
se potom poprvé objevil šesti-
válcový model GL1800. Objem 
motoru se zvýšil na současných 
1832 cm3, výkon se zdvihl ze 100 
na 119 koní a točivý moment ze 
147 na 167 Nm při 4000.

Pohodlí jako v limuzíně
Po celou existenci Gold Wingu 
platí, že motocykl se sekundárním 
převodem kloubovým hřídelem je 

špičkově vybavený a jeho pohod-
lí se dá srovnávat snad jen s něja-
kou automobilovou limuzínou. Ve 
výbavě patnáctistovky, která ještě 
o fous předčila předchozí už tak 
vysokou výbavu dvanáctistovky, 
jste například našli přehrávač s rá-
diem, jehož hlasitost se automatic-
ky zdvihala od 80 km/h, ovládali 
jste velké množství různých pá-
ček a hejblátek, a to nejen na řídít-
kách, ale i na atrapě nádrže, a pat-
náctka byla také poprvé vybavena 
zpátečkou. Předtím byla manipu-
lace s motocyklem na místě hod-
ně složitá: „Zásadní věcí je nau-
čit se s dvanáctistovkou parkovat, 
protože když zaparkujete čumá-
kem k chodníku, který je z kopce, 
tak věřte, že se okolo vynoří dav 
přihlížejících, kteří se budou bavit, 
jak se v potu tváře snažíte vyprostit 

svého přes tři sta kilo vážícího mi-
láčka zpátky,“ komentoval jeden 
ze členů domácího klubu majite-
lů. Komfort však vždy dosahoval 
maxima, kapotáž spolehlivě kryla 
jezdce, jen při pomalých rychlos-
tech do 15 km/h mohly nastat tro-
chu problémy. 

Na pětku od 20 do 200 km/h
Výkon byl použitelný od 
nejmenších otáček. Dokonce 
tak, že jste mohli jet dvacítkou 
na pětku v pěti stech otáčkách 
a bez přeřazení jen pootočením 
plynové rukojeti se rozjet až ke  
200 km/h. Kolem 170 km/h se 

vám mohlo zdát, že se 
stroj trochu rozvlnil, 
což Honda eliminovala 
až u následné osmnác-
tistovky. Zdá se také, že 
motocykl malinko plave 
při průjezdech zatáčkou, 
ale jde jen o zvyk.

Budete si muset zvyk-
nout i na integrální brz-
dový systém. Páčkou 
přední brzdy tak zapojíte 
jen jeden přední kotouč, 
při sešlápnutí pedálu brz-
dí i druhý přední kotouč 
společně se zadní brzdou. 

Na dlouhé cesty – 
vlastně jak jinak než na 
dlouhé – oceníte velikost 
zavazadlového prostoru. 
„U objemu kufrů platí, že 
s jídlem roste chuť, a tak 
přes poměrně velký pro-

stor řešíte problém, kam s ním. 
Nutno podotknout, že pod slovíč-
kem „s ním“ je třeba si předsta-
vit ne stan a spacáky (jako u běž-
ného balení), pro ty je zde místa 
dost, ale židličky, karton piv, na-
fukovací lehátko a tak podobně. 
Většina Goldwingářů to řeší po-
mocí sajdkáry, přívěsu nebo obo-
jím. Což vede k tomu, že vozíte 
spoustu zbytečností, jako napří-
klad motorový člun, gril, televi-
zi, atd.,“ prozradil s úsměvem 
jeden z majitelů. Jediné, u čeho 
byste snad mohli pozdvihnout 
obočí, je přístup k motoru, s tím 
se prostě nepočítá, protože, kdo 

by sám lezl do motoru limuzí-
ny, že?

Z USA zpátky do Japonska
Možnost rozšíření výbavy air-
bagem byla poprvé představe-
na na výstavě Mondial du Deux 
Roues v Paříži roku 2005. Do 

roku 2010 se Gold Wing vyráběl 
v USA, v roce 2011 zmizel z vý-
roby a od roku 2012 se produk-
ce vrátila do Japonska. V součas-
nosti se nabídka rozšířila, Honda 
kromě základní osmnáctistovky 
nabízí volbu nižšího baggeru F6B 
a nově i power cruiseru F6C. 

TOP po všech stránkách
Golďas je mezi ostatními motocykly mimořádnou 
osobností. Tak si i u nás, kromě jiných „nej“, 
logicky zaslouží vlastní klub. „Spolehlivost, 
pohodlí, nenáročnost na údržbu,“ tak 
charakterizují majitelé tenhle kolos na dvou 
kolech. Víte, že na podzim 2014 oslaví Zlaté křídlo 
už čtyřicet let od svého představení?

V PŘÍŠTÍCH ČMN
Dvě generace Suzuki Hayabusa představily světu po všech stránkách 
nadprůměrný a originální motocykl. Napište nám své názory na tento stroj 
na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Honda GL1500 (1989) / 

/ GL1800 (2003)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
ležatý šestiválcový boxer, DOHC/2 / OHC/2, 
vrtání × zdvih 71 × 64 / 74 × 71 mm, 
kompresní poměr 9,8:1, 2 karburátory  
∅ 36 mm / vstřikování PGM-FI, elektrický 
startér, elektronické zapalování, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
pětistupňová převodovka, sekundární 
převod kardanem

Podvozek: dvojitý ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, zdvih 140 mm, 
vzadu hydropneumatická kyvná vidlice 
s elektronicky řízeným nastavením 
předpětí pružiny, zdvih 104 mm, brzdy 
vpředu 2 kotouče ∅ 296 mm, vzadu 
kotouč ∅ 316 mm, pneu vpředu 
130/70R18, vzadu 160/80R16

Parametry: rozvor 1690/1692 mm, nádrž 
24/25 l (3 l rezerva), olejová náplň 3,5 l, 
specifikace oleje 10W40

TECHNiCké úDAJE

Objem 1520/1832 cm3

Výkon 74 kW/100 k@ 5200 / 

 / 87 kW/118 k @ 5500

Točivý moment 147 Nm@4000  /

 / 167 Nm@4000

Výška sedla 760/740 mm

Pohotovostní hmotnost 395/401 kg

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: GL1200 1984–1987 

GL1500 1988–2000 
GL1800 2001–dodnes

Cena: od 200 000 Kč
HODNOCENÍ

SERViS
Prohlídka po 6000 km, výměna oleje každých 12 000 km, hydraulické 
samovymezení ventilových vůlí

Koupil jsem nepojízdnou CBR600R, 
něco je s elektrikou, ale mezi jiným po-
třebuju hlavně vyčistit zalepené karbu-
rátory. Jakým způsobem by to šlo nej-
líp? Slyšel jsem něco o ultrazvukovém 
čištění. Díky za odpověď. Seky

Karburátory jdou vyčistit zhru-
ba třemi způsoby. Nejjednoduš-

ší je pokusit se je rozchodit čisti-
čem karbeců nalitým do nádrže, 
poťukávat na karbec a vzývat při-
tom svatého Doohana. Ale pokud 
motor neběží, jako ten tvůj, tak to 
samozřejmě nepřichází v úvahu. 
Nebo můžeš zkusit celý karbec 
rozložit na prvočinitele, pono-
řit ho na nějakou dobu do čističe 
karburátorů, čekat a vzývat při-
tom svatého Lorenza. Ale pokud 
jsou vnitřní kanálky zarostlé, tak 
tomuhle způsobu moc šancí taky 
nedávám. Tyhle zdlouhavé a čas-
to i nejisté pokusy už máme u nás 
na servisu za sebou, protože neje-
fektivnější, nejšetrnější a nejrych-
lejší metodou čištění karburátorů 
je ultrazvuk. 

Ultrazvukové čištění je nej-
progresivnější technologií čiště-
ní karburátorů. Funguje nejen 
na čištění karburátorů, ale i tře-
ba vstřikovačů, zašlých chro-
movaných dílů nebo na odmaš-

ťování. Výrazně urychluje celý 
proces, to, co nám dřív trvalo 
hodiny, trvá teď minuty, a při-
tom si ultrazvuková čistička po-
radí i s těmi nejskrytějšími a nej-
složitějšími zákoutími, tryskami 
a kanálky. 

Při čištění ultrazvukem se vy-
užívá jevu zvaného kavitace. Při 
něm se působením vysokých ul-
trazvukových kmitočtů vytváří 
v čisticí kapalině mikrobublinky, 
které vzápětí implodují, a tato 
uvolněná energie čistí povrch 

ponořeného předmětu. Obrov-
skou výhodou čištění ultrazvu-
kem je, že nehrozí žádné mecha-
nické poškození dílů. Do čističky 
se vloží celý karburátor se vše-
mi podtlakovými membránami, 
O-kroužky, hadičkami a těsně-
ními, nic neztvrdne, nenabobt-
ná, nic se nepoškodí. Jen bych 
upřesnil, že karburátor se sice 
do čističky dává celý, ale předtím 
ho musíme kompletně rozebrat. 
Jednak aby se čisticí kapalina 
dostala  skutečně ke všem mís-

tům uvnitř karburátoru, a jed-
nak aby se ten uvolněný bordel 
měl kam odplavit a nezůstával 
v karbci. Ale když pak karburá-
tory zase složíme, udělá čistička 
doslova zázrak – ten karburátor 
vypadá, jakoby ho právě vyrobi-
li, dobře je to vidět i na fotkách. 
A také nám nejeden zákazník 
přišel ohlásit, že po téhle kúře 
jezdí jeho motorka „jak sviň“. Jo. 
Prý přesně takhle jezdí.  

Ultrazvuková čistička je 
opravdu výkonná věcička, zvlád-

ne vyčistit i extrémně zarost-
lé karburátory vodních skútrů, 
co je jejich majitelé nechali ce-
lou zimu jen tak, jak je přivezli 
od moře, a přitom se cena za vy-
čištění – podle složitosti a počtu 
karburátorů – obvykle pohybu-
je v řádu stokorun, a to i v přípa-
dě karburátorů ze čtyřválcových 
motorek. 

Dotazy do Poradny zasílejte na 
poradna@cmn.cz nebo přes  
www.bikes.cz/otazky, kde najdete 
i všechny v ČMN dosud vyšlé poradny. 
 
Odpovídá: 
Milan Štumpa 
vedoucí motoservisu 
Yamaha/Suzuki/KTM 
firmy Ymoto  
v Praze 4 – Braníku  

 
Připravil: L. Záruba 
foto: RZ

Čištění ultrazvukem
TECHnICKá POraDna

PORADNA na 
www.bikes.cz/otazky

VAŠE OHLASy
Martin Marca Pavel (3.12.): Měli jsme ho a paráda. Dá se klidně dojet do 
křižovatky na 6ku a motor nemá problém to utáhnout. Jen se s tím člověk ze 
začátku trochu bojí. Přeci jen něco málo váží a náhradní díly nejsou moc levný.

Šestiválcový model GL1800 se začal 
prodávat v roce 2001

Stále ještě čtyřválcový Gold Wing 
GL1100 z roku 1982

Poprvé získal Gold Wing šestiválcový 
motor u modelu GL1500

Před... ...po


