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D ospěle vypadající 
a sportovně založe-
né maloobjemové ces-
tovní enduro zařadi-

la Honda do výroby od sezony 
2001. Zatímco na běžných jed-

noválcových stopětadvacít-
kách byl nízký objem na první 
pohled k poznání, malé Vara-
dero se podobalo tomu velké-
mu a hodilo se i ke stejnému 
použití.

Výborná ovladatelnost pomá-
hala hlavně na úzkých zakrou-
cených silničkách a v městském 

provozu. Své si mohlo Varade-
ro 125 odvést i na polní cestě, 
ale motorka přímo na off-road 
postavena nebyla. To jste po-
znali už i podle použitých sil-
ničních pneumatik na litých ko-
lech. Cestovatelské geny se však 
nezapřely. Sedlo bylo příjemně 
tvarované, v pohodě i pro spo-
lujezdce, přizpůsobené k del-
ší cestě. Našli jste tu objemnou 
17,5litrovou nádrž, motocy-
kl tak měl dojezd někde kolem 
400 km. Za sedlem byl umístě-
ný rozměrný nosič zavazadel 
s původem z modelu XL600V 
Transalp. Rám byl dvojitý z oce-
lových trubek, obě brzdy ko-
toučové značky Nissin si bez 
problémů poradily s hmotnos-
tí stroje. Zadní centrální pru-
žicí jednotka byla zkonstruo- 
vána bez přepákování a dostala 
nastavení předpětí. 

dvouválcové véčko
Samostatné představení si za-
slouží motor. Kapalinou chlazený 
čtyřdobý dvouválec s vyvažova-
cím hřídelem, který minimalizo-
val vibrace. Jeho vlastnosti byly 
často připodobňovány k elek-
tromotoru, a to díky lineárnímu 
průběhu výkonové křivky. K ti-
chému chodu napomáhala vý-
fuková soustava 2–1, tlumící na 

maximum hluk motoru. Teprve 
podle zvuku jste totiž poznali, 
že nejde o dospělý stroj. Výkon 
rostl pozvolna až na legislativ-
ně povolených 15 koní. Kdo če-
kal podle vzhledu více, mohl být 
v této chvíli zklamaný. Pokud jste 
chtěli, aby malé Varadero ukáza-
lo trochu svaly, bylo nutné udr-
žovat otáčky někde kolem hra-
nice sedmi tisíc. Nejvyšší výkon 
patnácti koní byl udáván až při 
11 000 otáčkách, ve 12 500 otáč-
kách už vás zastavil omezovač.

Varadero 125 využívali pro 
svou práci například pražští 
městští policisté, a ti si pochva-
lovali hlavně obratnost a vše-
stranné použití: „Byl jsem zvěda-
vý, co dokáže. Zauvažoval jsem, 

Trochu jiná „dváca“
Snad jen cena nového modelu zabránila většímu rozšíření u nás. Jinak totiž mělo malé 
Varadero v mnohém proti konkurenčním stopětadvacítkám navrch. Dvouválcové, 
kapalinou chlazené véčko pohánělo na první pohled dospělý motocykl, hodný jména 
svého objemově silnějšího litrového sourozence. Který teenager by po takovémto 
motocykl rád nesáhnul?

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Servisní prohlídka každé 4000 km, výměna oleje každých 6000 km, ventilové vůle sání 0,15 mm 
+/- 0,02 mm, výfuk 0,24 mm +/- 0,02 mm

ServiS

• Honda XL125V/2010/69tKč/728404630
• Honda XL 125 R, ‚04. 23000Kč. r.slapanska@seznam.cz
• Honda XL 125 V Varadero, ‚09. 79000Kč. 739084275
• Honda XL 125 V Varadero, ‚09. 81000Kč. 775339997
• Honda XL 125 V Varadero, ‚02, nové pneumatiky, v dobrém stavu. 35000Kč. 603499248
• Honda XL 125 V Varadero, ‚01. 38000Kč. 607601431
• Honda XL 125 Varadero, ‚06. 48000Kč. 721206356
• Honda XR 125, ‚06. 25000Kč. 723119719
• Honda XR 125 L, ‚07. 32000Kč. 737863318
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Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2001 – dodnes

Cena: od 33 000 Kč 
hodnocení

honda XL125v varadero 

(2001)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec do V, OHC/4, vrtání × zdvih 
42,0 × 45,0 mm, kompresní poměr 11,8:1, 
karburátor, elektrický startér, elektronické 
zapalovaní, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod O-kroužkovým řetězem

Podvozek: dvojitý trubkový ocelový rám, 
vpředu teleskopická vidlice ∅ 35 mm, 
zdvih 150 mm, vzadu kyvná vidlice s jedním 
tlumičem s nastavitelným předpětím, zdvih 
150 mm, brzdy vpředu kotouč ∅ 298 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu kotouč 
∅ 220 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 100/90-18, vzadu 130/80-17

Parametry: rozvor 1450 mm, nádrž 17,5 l, 
množství oleje v motoru 1,3 l

Objem 124,7 cm3

Výkon 10,7 kW/14,3 k@11 000

Točivý moment 10,7 nm@9500

Výška sedla 800 mm

Hmotnost (bez náplní) 160 kg

technické údaje

Reportáž s výrobcem bezpečnostních svodidel, ostravskou firmou Arcelor Mittal, připravuje 
Honzis. Jak se testují svodidla, z jakých materiálů musí být, kolik stojí metr tohoto bezpečnostního 
prvku a další zajímavosti se dozvíte již v příštím vydání ČMN. Kam byste taková svodidla 
nainstalovali vy?  Napište na e-mail redakce@cmn.cz nebo na náš facebook.

V příšTíCH čMn

RozHoVoR

 Paní Ivo, připomeňte pro-
sím čtenářům ČMN, o čem Ne-
žij vteřinou je?
Nežij vteřinou je preventivní akce 
blanenských policistů, na níž se-
znamujeme motorkáře s násled-
ky dopravních nehod, testujeme 
je ze znalostí pravidel silničního 
provozu, společně s odborníky 
je učíme první pomoci při do-
pravní nehodě, ukazujeme mo-
tocyklové bezpečnostní prvky, 
které mohou ochránit jejich ži-
vot a zdraví, nebo vysvětlujeme 
pravidla bezpečné jízdy na mo-
tocyklu v krizových situacích.  

 Jo, jo, na drastické záběry 
z policejních kamer si z loň-
ska živě pamatuji. Ale Nežij 
vteřinou organizujete letos 
pošesté. Co vás vedlo k uspo-
řádání prvního ročníku?

Chování motorkářů, kterých v té 
době na silnicích přibývalo. Ihned 
začalo vzrůstat množství nehod 
s vážnými následky. Řekli jsme si, 
že prevence by mohla být účinněj-
ší než represe a zkusili to. Postup-
ně snad i podle statistik začínáme 
sklízet úspěchy. Vloni jsme naštěs-
tí neměli žádnou nehodu motor-
káře se smrtelnými následky.

 Tento šestý ročník nese 
zcela novou myšlenku. Vím, 
že je to přímo váš nápad!
Každý rok hledám s kolegy něco 
nového, co bychom účastníkům 
akce nabídli. Pak mě ale napadlo, 
že by bylo hezké, kdyby se motor-
káři sami zasloužili o bezpečnost 
na silnicích. A tak jsme vstoupili 
v jednání s firmou Arcelor Mittal 
a ta velmi příjemně zareagovala 
a podpořila nápad, že pokud na 
preventivní akci přijede více než 
300 motorkářů, na své náklady 
nainstalují speciální bezpečnost-
ní svodidla, která ochraňují právě 
jezdce na motocyklech.

 A co když 300 lidí nepři-
jede?
To by byla opravdu velká škoda, 
ale svodidla nebudou.

 Podle čeho jste vybírali 
místo, kam svodidla umístit?
Pátrali jsme v našem blízkém 
okolí podle statistik nehodovos-
ti. Vybrána nakonec byla první 
zatáčka za obcí Sebranice smě-
rem na Kunštát, kde se jen v roce 
2012 staly dvě dopravní nehody, 
kdy řidiči motocyklů nezvládli 
řízení, upadli na vozovku a je-

jich stroje se dostaly 
pod svodidla. Jedna 
z těchto nehod je také 
zachycena na letáčcích 
a billboardech, které 
akci propagují.

Druhou možností pak je 
umístění svodidel na silnici ve-
doucí od Blanska na Lipůvku, 
která je mezi motorkáři známá 
jako Údolí Svitavy. Zde je také 
několik nebezpečných zatáček. 

 Povězte mi i něco o sobě 
– jezdíte vy sama na motorce 
nebo váš syn? Čím to je, že 
máte k motorkářům tak pozi-
tivní vztah?
K motocyklům mám velký re-
spekt, hlavně k těm silnějším. 
Vloni jsem si udělala řidičák sku-
piny A a ráda bych si motorku po-
řídila. Zatím jsou ale potřeby ro-
diny jiné než koupě motocyklu. 

Co se týče mého vztahu k mo-
torkářům, je to spíš o tom, že jsem 
zastánce tolerance. A ta na silni-
cích mezi motorkáři a řidiči osob-
ních aut mnohdy chybí. Chybí 
také mezi motorkáři a policisty. 
Akcí Nežij vteřinou se tento vztah 
snažíme aspoň malinko změnit. 

 Na závěr prosím připo-
meňte termín a místo konání 
a na jaký další program se 
motorkáři můžou těšit?

Nežij vteřinou 2013 se usku-
teční v sobotu 8. června od 
13 hodin v areálu Sloupsko-
šošůvských jeskyní. Na akci 
bude firma Arcelor Mittal pre-
zentovat systém svodidel včet-
ně jejich účinnosti zkoušené 
na crashtestech. Ve spoluprá-
ci s Masarykovým okruhem 
v Brně a Pepou Sršněm + Kar-
lem Abrahamem se několik vy-
braných motorkářů bude moci 
přímo na místě zúčastnit výu-
ky bezpečné jízdy. Připraveny 
budou také další zajímavé pre-
zentace ve vztahu k první po-
moci, následkům dopravních 
nehod, techniky dopravní po-
licie, bezpečnému oblékání na 
motocykl včetně airbagového 
systému Dainese D-Air, ukázky 
konstrukce přileb a podobně. 
Konečnou podobu programu 
v současné době ještě společně 
s partnery akce dolaďujeme.

 Za ČMN se již těšíme za 
pár dní na setkání a věřím, že 
se motorkáři nedají před se-
bou a před policisty zahanbit 
a nová svodidla budou! 
 zpovídala H. Lichtenbergová

por. mgr. iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR 
Blansko-Vyškov,
organizátorka Nežij vteřinou

Svodidla za tři sta motorkářů zKušenoSTI čTenářů

Dospělácký „skútr“
Stavba Gilera DNA 125

nová vyhláška dovoluje jez-
dit majitelům řidičské-
ho průkazu na „osobák“ 

na motorce do objemu 125 cm3 
s automatickou převodovkou 
(variátorem), teda na skútru. Co 
s tím?

Můj kamarád je motorkář tě-
lem i duší. Proháněl různě upra-
vené 50kubíkové skútry. Nyní se 
rozhodl využít možnosti, které 
mu vyhláška nabízí. Ale jak to 
udělat, aby vypadal jako drsnej 
motorkář na silném stroji?

všechno má řešení
Zakoupil ojetinu Gilera DNA 
125. Po celkovém odstrojení ten-
to stroj vypadá skoro jako „mo-

torka“. Plasty na nový lak a sedlo 
na obšití do nové barevné kom-
binace byl jen začátek. Druhý 
krok – odmontovat vše, co při-
pomíná skútra. Obrovský air-
box nahradit sportovním filt-
rem, příšerný výfuk vyměnit za 
krásně znějící „karbon“. Celko-
vá kontrola, dotažení spojů, vý-
měna náplní, sportovní naladění 
podvozku. Nasadit nový obleček 
a stroj je hotový. Dobře vypadá 
a hlavně výborně jezdí. V zatáč-
kách je super. I když mu ještě 
chybí nějaké ty polepy, každý se 
ohlédne a zájem mezi „mláďaty“ 
je značný. Co jsme vyrobili, se 
líbí i mně, starýmu dědkovi. 
 Ladislav Brokeš, Olšany

jaké má pro výkon služby důležité 
vlastnosti. A tady jsem byl více než 
překvapen. Každá jízda mě utvr-
zovala o správném výběru do hus-
tého pražského provozu. Co umí 
pětikilo na trojku, tady je maxi-
málka, Od této kubatury by člo-
věk asi ani víc očekávat nemohl. 
Ale o rychlosti a výkonu to přece 
jen není. Výhodou je malá hmot-
nost a šířka, umožňující výborné 
manévrování v provozu, v případě 
potřeby se dostanete takřka kam-
koliv. Konstrukce motorky je výho-
dou při zdolávání různých terénů, 
není problém projet třeba rozbah-
něným trávníkem, najet na obrub-
ník nebo sjet schody.“

To byla úvaha profesionála, ale 
malé Varadero slouží hlavně za-
čínajícím jezdcům, nové si však 
kvůli vyšší ceně mohou dovolit 
hlavně ti movitější: „Když jsem si 

mezi stopětadvacítkami vybíral, 
jiný stroj kvůli mému věku nepři-
padal v úvahu. Padlo mi hned do 
oka. Dva kapalinou chlazené vál-
ce do V a vzhled velké motorky. 
Přitom výkon tak akorát, abych to 
z nezkušenosti hned někam nena-
rval. Jde o enduro, které se v leh-
čím terénu neztratí, jen nebýt těch 
silničních plášťů.“ 

V roce 2007 prošel model omla-
zením. Trochu se modernizoval 
vzhled, dynamičtější přední mas-
ka byla osazena dvěma světlome-
ty. Výkon zůstal téměř nezměněn 
– nově 10,6 kW/ /14,2 koně pro-
ti původnímu 10,7 kW/14,3 koně, 
důležitější však je, že se o plnění 
motoru nově začalo starat vstři-
kování, které umožnilo zmen-
šit objem nádrže o 0,7 litru na  
16,8 litru, aniž by byl dotčen akč-
ní rádius stroje. 


