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V ypadá to, že v Hondě 
jsou schopni kolem to-
hohle zvláštního moto-
ru, ležatého řadového 

nízkootáčkového dvouválce, po-
stavit jakoukoli motorku. Je tady 
řada NC, což je naháč S a ad-
venture bike (terminologií Hon-
dy crossover) X, je tady skútro-
cykl Integra, je tady dvoučlenná 
řada CTX, z níž se český impor-
tér rozhodl dovážet akorát tuhle 
verzi, nahatému N zůstane čes-
ký trh zapovězen. A před pár dny 
představený NM4 Vultus, stroj 
inspirovaný japonskými animá-
ky, který jako by byl zkonstruo-
ván přímo pro Batmana. Chybí 
akorát supersport, na ten se ten-
hle agregát opravdu nehodí.

Jedno mají všechny tyto stro-
je společné. Jsou, ehm, jak to říct 
– divné? No minimálně nekon-
formní. Podobná plastová tvaro-
vá linka, která dává tušit stejný 
designérský tým se specifickým 
smyslem pro krásu. Encéčka 
mají nádrž pod sedlem a místo 
ní velký úložný prostor, Integra 
pro změnu skoro žádný úložný 
prostor nemá, ovšem při vzhledu 
a posazu jako na skútru dává vel-
mi motocyklové zážitky. A CTX? 
Co to vlastně je, tohle CTX?

Podle Hondy zkratka slov 
Comfort, Technology, eXpe- 
rience. C jako komfort, který re-

prezentují ovladatelnost, snadné 
manévrování, nízké sedlo. Tech-
nologie je jasná, ten divnomotor 
s dvouspojkovým automatem 
DCT. Slovíčko experience zde 
znamená zážitek, kombinovaný 
s uvolněnou pozicí typickou pro 
stroje kategorie cruiser. Hádan-
ka rozluštěna, jdeme jezdit!

Jde o podstatu
Setkání naživo s touhle zvlášt-
ní nízkou dlouhou bílou věcí ve 
mně probudilo dojem, že tohle 
už tady jednou bylo. A po prv-
ním nasednutí jsem se musel 
praštit do čela. No jasně, DN-01! 
Ten zvláštní, nicméně docela cha-
rismatický stroj žraločího vzhle-
du, který kombinoval motor 
z Transalpa s hydraulickou au-
tomatickou převodovkou. Fajn 
svezení, navíc ta motorka měla 
takové fluidum, CTX je podstat-
ně méně rajcovní. Nicméně po-
kud jste spíš typ, který nechce 
být za každou cenu všude stře-
dem pozornosti, přivítáte to. Ha! 
Teď jsem trefil hřebík na hlavič-
ku! (Mimochodem zamysle-
li jste se někdy nad bl-
bostí tohohle rčení?)

Odhalil jsem tvou 
pravou identitu, CTX. 
Tohle je cruiser pro ty, 
komu vyhovuje nízký 
posaz s nohama vpředu 
a přirozeně položenýma 
rukama, ovšem nemá 
rád to, co dělá cruise-
ra cruiserem – chromy, 

velké kulaté světlo, kapkovitou 
nádrž, vyplétané ráfky, třásně, 
motor V2, okázalý vzhled. Tako-
vé to „hele mámo, Fanda si kou-
pil hárleje“, kdy se seběhne celá 
vesnice, všichni motorku omat-
lávají a vy na starém Viragu nebo 
Shadow musíte vozit sousedovy 
děti a nosit koně a koženou ves-
tičku. Tohle na CTX nezažijete, 
tahle motorka vám nabízí klid 
a mír v poněkud opticky nezá-
živném, nicméně funkčním ba-
lení. Velmi cruiserovský pocit při 
velmi necruiserovském vzhledu. 
Jde o podstatu, ne o formu. Jo, 
takhle už mi CTX dává smysl.

Nízko nad zemí
Zpět do sedla. To je poměrně 
prostorné a komfortní, jak se 
u tohoto stroje dá čekat. A také 
pěkně nízko, pouhých 72 cm nad 
zemí, o celých sedm čísel níž než 
na nahatém NC. S předkopnu-
tými stupačkami občas při svo-
jí nížce mívám problémy, jenže 
tohle je Honda, a ta prostě musí 
sednout každému. Dozadu na-

tažená řídítka se také drží pěk-
ně, zamrzí snad jen nenastavitel-
ná brzdová páčka, zejména když 
nové sedmsetpadesátky NC už 
nastavitelnou mají. Přístrojová 
deska je klasický digitální dis-
plej, který mají v posledních le-
tech všechny Hondy, na které se 
nehodí ručičky, a i tady mu vy-
tknu jen absenci údajů o spotře-
bě, jimiž nové 750 již disponují.

Velmi hlasité výtky měl David 
k zadnímu sedátku. Potřebovali 
jsme se přepravit nějakých 25 km 
do Řevnic a on řval už ve Vrbov-
ce, že se na tom vzadu nedá sedět, 

stupačky jsou dost vyso-
ko, sedátko krátké a poně-
kud se svažující dozadu… 
Asi nikdy nejel vzadu na 
Sportsteru. Pro menší po-
stavy to zas takový pro-
blém není, ačkoli dlouho-
době bych vzadu cestovat 
nechtěl, a kdo jezdí často 
ve dvou, měl by zauvažo-
vat o dokoupení opěrky, 
kterou naštěstí Honda na-
bízí v originálním příslu-
šenství.

Kufříky na víkend
Plasty kolem přístrojovky budí 
dojem větráčků a reprodukto-
rů, ale je to jen designová atrapa, 
abyste nemuseli koukat na ob-
rovské černé plochy. Na rozdíl od 
všech NC má CTX normální ná-
drž tam, kde je to u motorek běž-
né. Uzamykatelné víčko je pod 
plastovým krytem, který chrá-
ní také vstup do malé, nicmé-
ně příjemné odkládací schránky, 
škoda jen, že ta už se zamknout 

nedá. Ale když zrovna neplánuje-
te žádné túry daleko od motocy-
klu, doklady, klíče a telefon si tam 
na projížďku klidně dát můžete 
a nemusíte je tahat po kapsách.

Nedostatkem úložných pro-
stor ale CTX rozhodně netrpí. 
Leccos se vejde i pod sedlo, avšak 
hlavně tady máte boční kufry, 
s motorkou pěkně sladěné a dob-
ře zapasované, takže vám neroz-
hazují těžiště a nijak zásadním 
způsobem nezvětšují šířku stro-
je, což se hodí hlavně ve městě. 
Subtilnost kufříků má tu nevý-
hodu, že do nich nenacpete hel-
mu, leda byste ji předtím upravi-
li flexou, nicméně trenky, tričko 
a kartáček na zuby do nich na ví-
kend v pohodě nabalíte.

síly tak akorát
Jako pohonná jednotka slouží až 
do loňska používaná sedmistov-
ka, resp. řadový dvouválec o ob-
jemu 670 cm3 a výkonu 35 kW, 
díky němuž je CTX vhodné i pro 
mlaďochy s řidičákem A2. Letos 
už NC i Integra používají větší 
a silnější 745kubíkovou varian-
tu, nicméně zodpovědně říkám, 
že se mi po ní ani jednou nes-
týskalo. Samozřejmě že s pomě-
rem 0,14 kW na jeden kilogram 
nejde o žádné překoňované 
monstrum, jenže na to, k čemu 

motor sloužit má, disponuje vý-
konem dostatečným. Co naopak 
postrádá, to je chuť k jídlu, udá-
vané spotřeby kolem 3,5 litru na 
sto dosáhnete vzhledem k cha-
rakteru CTX ze všech modelů se 
stejným motorem nejsnáze.

Maximálka necelých 160 vás 
trápit nemusí, na trhání rych-
lostních rekordů si CTX nikdo 
kupovat nebude, tahle motorka 
se nejlépe cítí kolem devadesát-
ky až stovky s motorem brumla-
jícím na třítisícové hranici. Byl 
jsem však překvapen, když jsem 
chvilkově otevřel plyn na něja-
kých 150, jak se mi dobře jelo. 
Navzdory absenci velkého ple-
xi (je však opět v nabídce pří-
slušenství) ta maličká odtrhová 
hranka na přední kapotě dělala 
svou práci nad očekávání dob-
ře, takže sice jako foukalo, ale 
zdaleka ne tolik, jak by mělo. Na 
běžném cruiseru bych se už dr-
žel horní čelistí za víčko nádrže 
a i na baggeru Gold Wing F6B, 
s nímž má být CTX spřízněné 
(kdyby to Honda netvrdila, sa-
motného by mě to nenapadlo), 
funělo podstatně víc.

Řazení je pro béčka
Jak už bylo řečeno, sedlo je tak 
nízké, že přes něj přehodí nohu 
i invalida, a hlavně na téhle mo-

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák
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Honda CtX700

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec s přesazením ojničních čepů 
o 270°, OHC/4, vrtání × zdvih 73 × 80 mm, 
kompresní poměr 10,7:1, vstřikování PGM-FI 
∅ 36 mm, elektrický startér, šestistupňová 
automatická převodovka DCT, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
nenastavitelná teleskopická vidlice  
∅ 41 mm, vzadu ocelová kyvná vidlice 
s jedním tlumičem a přepákováním Pro-
Link, brzdy s ABS vpředu kotouč  
∅ 320 mm, dvoupístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 240 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu Metzeler Roadtec Z8 Interact vpředu 
120/70ZR17, vzadu 160/60ZR17, lité ráfky 
3,50“/4,50“

Parametry: délka 2255 mm, šířka 892 mm, 
výška 1165 mm, sedlo 720 mm, rozvor 
1530 mm, úhel řízení 27,66°, stopa 114 mm, 
nádrž 12,4 l, olejová náplň 4,1 l, udávaná 
spotřeba 3,58 l/100 km, užitečná hmotnost 
190 kg, max. rychlost 158 km/h

Objem 670 cm3

Výkon 35 kW/48 k@6250

Točivý moment 60 Nm@4750

Hmotnost 244 kg (provozní)

Cena 239 900 Kč

teCHNiCKé údaJe

V PŘÍŠtÍCH ČMN
Model RT je pro BMW naprosto zásadní. Letos po mnoha letech 
vzduchem chlazených boxerů přichází motor s chlazením kapalinovým 
a celá motorka je nabitá všemi dostupnými technologiemi. Co je pro vás 
u cestovních motorek to nejdůležitější a RT to nemá?
Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Anticruiser
Co je tahle nová Honda 
zač? Cruiser pro ty, kdo 
nemají rádi cruisery. Že 
už mi úplně přeskočilo? 
Rád vás přesvědčím 
o opaku. Vítejte ve 
světě CTX700!

Nová sedmistovka svým chováním připomíná 

originální DN-01 
z roku 2008

Při jízdě se objeví i ukazatel zařazeného kvaltu Sedmnáctka 
ráfek, vykousané 
kotouče, ABS...

Na pohodové 
výlety k vodě je 
CTX jako dělané



5Honda CTX700 testčeské motocyklové noviny 30. duben, 9/2014

torce invalida klidně může jezdit, 
protože nemusí řešit řazení. CTX 
je standardně vybaveno dvou-
spojkovým automatem DCT 
a jak tuhle převodovku k tomuto 
motoru mám rád, tak v tomhle 
případě je to asi největší pecka. 
Ležérní jízda dotažená k doko-
nalosti. Naprostý protiklad ohlu-
šujících kovových ran z velkých 
motorů V2 běžných cruiserů.

Ne, sem by se běžná řadička 
prostě nehodila. I sportovní re-
žim mi zde přijde zbytečný, ten 
využijete vážně jen zřídkakdy. 
Manuální řazení se epizodně ke 
slovu dostane, třeba v horských 
serpentinách, kdy tím zabráníte 
automatu, aby pořád řadil tam 
a zpátky. Software převodovky 
je naštěstí chytrý, takže i v reži-
mu D dokážete okamžitě inter-
venovat. To bylo vlastně jediné, 
kdy jsem sahal na tlačítka řaze-
ní – když jsem se blížil k zatáč-
ce, nechtěl jsem moc brzdit, ale 
bylo jasné, že elektronika nepod-
řadí, neboť zatáčku nevidí. Takže 
jsem jen jednou či dvakrát ťuk-
nul palcem, spadl tam požado-
vaný kvalt, a systém se za chví-
li zase vrátil do automatického 
módu, čili na výjezdu ze zatáčky 
už tam zase sám řadil další rych-
losti. Elektronika navíc vyhod-
nocuje váš styl jízdy, čili někdy 
řadí ve třech tisících, při plném 
plynu v šesti, stejně tak podřazo-
vání probíhá podle toho, jak moc 
kroutíte za heft… Prostě za mě 
má kombinace CTX a DCT jed-
ničku s hvězdičkou.

Podvozek z jiné třídy
Suverénní jízdní vlastnosti toho-
to anticruiseru jsou dány tím, že 
není svázán dogmaty cruiserov-
ského světa. Žádné široké malé 
gumy nebo naopak úzké vysoké, 
žádný centrální trubkový rám. 
CTX využívá úplně stejný pod-
vozek jako NC, akorát se lehce 
změnil úhel řízení. A sedmnácti-
palcové sportovně cestovní Met-
zelery o šířkách 120 a 160 mm, 
kombinované s poměrně tuhým 
dvojitým rámem a dlouhou kyv-
kou s centrálním odpružením 
a přepáčkem, logicky dávají mo-
torce jistotu a ovladatelnost stroje 
úplně jiné kategorie, aniž by byl 

dotčen komfort jízdy. U brzdo-
vé soustavy mě zarazilo, že nejde 
o hondovskou propojenou klasi-
ku s třípístky vpředu, jenže letoš-
ní NC750 už ji také nemají a i bez 
spřažené funkce brzdy, vybavené 
standardně ABS, pracují opět vý-
razně lépe než na většině běžných 
cruiserů.

Vlastně se Hondě nedivím, že 
CTX700 zařadila mezi cestov-
ní motocykly místo čistokrev-
ných cruiserů. I když stejně jako 
u F6B je to velmi diskutabilní, 

zejména když sama v tiskových 
materiálech uvádí, že jde o kom-
binaci toho nejlepšího z cruiserů 
a silničních motocyklů. Zařadit 
tuhle motorku jednoznačně do 
některé z tradičně uznávaných 
škatulek zkrátka nelze, ovšem 
je to vůbec nutné? Důležité pře-
ci je, jak se vám jede, a v tomhle 
ohledu si CTX700 počíná velmi 
přesvědčivě. 

Motocykl do testu zapůjčila 
Honda Motor europe CZ.

inzerce

Řada CtX
Pro rok 2014 obohatila nabídku evropské Hondy zbrusu nová tří-
členná řada CTX. Záměrně píšu „evropské“, protože obě sedmi-
stovky se už loni prodávaly v Americe a ani ve všech státech EU 
se všechny tři stroje nenabízejí, většinou si jednotliví importéři 
vybírají mezi naháčem N a cestovní sedmistovkou bez do-
plňujícího označení. Většinou berou enko, které postrádá před-
ní kapotáž i boční kufry a madla pro spolujezdce, v Česku to do-
padlo naopak. Skutečnou novinkou pak je model CTX1300, jenž 
by se dal charakterizovat jako větší příbuzný dnes testovaného 
motocyklu, je to vlastně mezistupeň mezi CTX700 a Gold Win-
gem F6B. Jako pohonná jednotka slouží mezi cestovateli vyhláše-
ný podélně uložený véčkový čtyřválec z Pan Europeana, zde 
však výrazně seškrcený na 84 koní při pouhých 6000 otáčkách. 
Také u tohoto motocyklu jde hlavně o maximální pohodu, sezení 

je královské a řidičovy rychlostní touhy eliminuje kvalitní audio 
souprava. Také s cenovkou 450 tisíc je přesně uprostřed mezi sed-
mistovkou a šestiválcovým baggerem za 625.

V CTX tluče ještě stará verze tohoto motoru, 
ale vůbec to nevadí. DCT rules!

CTX1300

STANDARDNÍ 
VÝBAVA

F 800 GS Adventure

R 1200 GS Adventure

S 1000 R

R 1200 RT

R nineT
Brno Praha Praha

Renocar ACR auto Stratos auto Cartec Invelt Stratos auto

BMW Motorrad

  

BMW Motorrad

LEHKÝ. OVLADATELNÝ. SILNÝ.

KTM 390 DUKE. Dokonalý stroj pro všechny zatá kové maniaky a m stské surfa e. 

Perfektní p íhradový rám, namakaná upside-down vidlice a zadní pružení od WP 

 tohle je nejzábavn jší malý-velký motocykl pod sluncem. Výborné brzdy a ABS 

už v základní výbav ? Jasn ! A nezapome te na divoký jednoválec, který miluje 

adrenalin a vysoké otá ky stejn  jako vy. Kovaný píst, nikasilový povrch válce, 

moderní vst ikování paliva a k tomu 44 koní poctivého výkonu. 

KTM 390 Duke  oranžová zábava pro všechny!
adrena

moder

KTM 3

KTM Group Partner

facebook.com/ktm.czech
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Perfektní

 tohle j

už v zák

»Vždy jezd te bezpe n  a dodržujte bezpe nostní p edpisy! 
»Vždy noste p im ené bezpe nostní oble ení a nikdy nejezd te bez p ilby! 

»Všechny vyobrazené jízdní scény provedli profesionálové na uzav ených silnicích! 

  »NENAPODOBUJTE VYOBRAZENÉ JÍZDNÍ SCÉNY!

UPOZORN NÍ!
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KTM PRODEJCI: BRNO: AUTONOVA BRNO S.R.O., MASNÁ 418/20, TEL. 543424238 
• ESKÉ BUD JOVICE: SMRŽ MOTO, RUDOLFOVSKÁ 161/56, TEL. 724060046 • 
HRADEC KRÁLOVÉ: KTM TROJAN, BRNĚNSKÁ 1800, TEL. 495269492 • CHOMUTOV: 
AUTO MARKET S.R.O., MÁLKOV 80, TEL. 474622929 • LIBEREC: UNIVOK S.R.O., 
DOPRAVNÍ 711, TEL. 777682227 • MLADÁ BOLESLAV: FLASH TEAM S.R.O., 
BOLESLAVSKÁ 902, TEL. 326334827 • OSTRAVA: KMOTO S.R.O., MARTINOVSKÁ 
3037, TEL. 596630859 • PRAHA: RACE TOOL, VRBOVA 19, TEL. 225110936 • 
PRAHA: SHIVA MOTOSHOP, PECERADSKÁ 108, TEL. 267712041 • ST ÍBRO: B&P 
RACING S.R.O., TOVÁRNÍ 503, TEL. 374627000 • SVITAVY: AMD, NÁMĚSTÍ MÍRU 89,
TEL. 461532256 • VLAŠIM: SETTE S.R.O., VLASÁKOVÁ 844, TEL. 317844775-6
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Velmi cruiserovský pocit při 
velmi necruiserovském vzhledu. 

Podvozek nadchne svou 
přesností a komfortem

Brněnská společnost Lescon 
Trade na náš trh uvedla no-
vou značku džínsů pro mo-
torkáře, italské PROmo je-
ans. Ten zvláštní název vznikl 
z prvních písmen anglického 
slovního spojení PROtecti-
ons for MOtorcycles, čili je 
zřejmé, že o dobrou ochranu 
jde v první řadě. Tedy, jsme 
u Italů, takže v té první řadě 
je ještě také vzhled.

V nabídce najdete hned 
čtyři dámské modely a ne-
uvěřitelných jedenáct pán-
ských (plus jedna bunda), 
lišících se střihem i barvou, 

nechybějí ani oblíbené 
kapsáče. Maximální bez-
pečnost je zajištěna certi-
fikovanými protektory (na 
kolenou termoplastové, na 
kyčlích z paměťové pěny), 
a džíny jsou podšity japon-
ským aramidovým vláknem 
zvaným Twaron, jenž je při 
stejné hmotnosti pětkrát 
pevnější než ocel, vydrží až 
500 °C a používá se na ne-
průstřelné vesty. Samozřej-
mostí je široká nabídka ve-
likostí, některé modely mají 
i vodu odpuzující úpravu, ceny začínají lehce nad 
čtyřmi tisíci a končí za sedmičkou. jr
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