
V sedmdesátém čtvrtém roce 
byly dvě cesty, jak vyhrát 
místní závod stopětvadací-

tek. Buď sis mohl koupit sériovou 
motorku, upravit agregát a předělat 
pérování nebo zajít pro novou CR 
125 Elsinore, doplnit do bandy 
ropu a vydat se na start. Mašina se 
díky skromným rozměrům tvářila 
jako o osminu zmenšená dvěstě-
padesátka, motor vážil něco kolem 
třiadvaceti kilo a produkoval dvacet 
koní. Modernizace na sebe nedala 
dlouho čekat a v podstatě probíhala 

Ostrá zábava
Konečně tady máme něco pro milovníky létání, smyku a bahna, 
které k motokrosu patří jak k zimě sníh. Někdo může říct, že sto-
pětadváca není moc, ale já můžu potvrdit, že pro hobíka bohatě 
stačí a někdy jsem si přál, aby koní ani nebylo tolik.

Technická data  
 
 Honda CR 125 R
motor kapalinou  
 chlazený dvoudobý jednoválec
objem  124 cm3

vrtání x zdvih 54 x 54,5 mm
výkon 30 kW(41 k)/11 500 ot./min.
točivý moment 27 Nm/11 000 ot./min.
kompresní poměr 10,5:1
startér nožní
převodovka šestistupňová
brzdy  vpředu 1 kotouč Ø 240 mm, 
  dvoupístkový třmen 
vzadu 1 kotouč  Ø 220 mm, 
 jednopístkový třmen
rozvor 1285 mm
výška sedla 949 mm
suchá hmotnost  87,5 kg
nádrž 7,5 l
cena 20 - 75 tisíc Kč (r. 86 - 00)

rok co rok, takže se soustředíme 
jen na důležité mezníky v životě 
teréňáka. V dvaaosmdesátém roce 
přestalo chlazení vzduchem stačit 
a optimální teplotu dál pomáhala 
držet kapalina. Dva roky nato již 
nestíhala bubnová brzda na předním 
kole a nahradil ji účinnější kotouč. 
V roce 87 přibyla kotoučovka i na 
zadek a po dvou letech byly přední 
vidlice vyměněny za obrácené. Před 
šesti lety dostala motorka jeden 
z nejhezčích dárků ve svém životě, 
a to hliníkový rám Deltabox, který jí 
zdobí dodnes.

Ke koním přes spojku
Jak šel čas, vyšplhal se maximální 
výkon na víc než dvojnásobek proti 
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Servisní údaje

V kategorii ostrých stopětadvacítek 
je  CR  jedna  z  nejspolehlivějších 
a netrpí například problémy se za-
díráním, které jsou charakteristické 
pro některé jiné stroje. Při shánění 
je nejlepší soustředit se na ročníky 
98  a  mladší,  které  mají  deltabo-
xový  rám  a  díky  němu  i  o  hodně 
lepší jízdní vlastnosti. Při objíždění 
inzerátů  si  dej  pozor  na  kluzáky 
předních  vidlic,  které  by  neměly 
být podřené, dále na šrouby držící 
pohromadě  motor,  jejichž  velké 
opotřebení ti napoví, že jednoválec 
byl už hodněkrát rozpůlen.
Při  hobby  ježdění,  pro  které  bude 
ojetá CRka pravděpodobně  využí-
vána nejčastěji, se pohybuje život-
nost pístu okolo 20  - 25 hodin, po 
nichž  jej  svědomití  jedinci  vymění 
za  nový.  Jestliže  píst  zůstane  ve 
válci  dál,  může  se  jednoho  dne 
samou radostí roztrhnout a poško-
dit  nikasil.  Spojka  ti  vydrží  zhruba 
rok a když budeš dávat do benzinu 
správné množství  plně  syntetické-
ho oleje a vůbec motorce dopřávat 
kvalitní péči, žádná závažná poru-
cha by tě neměla potkat. Odpruže-
ní si zachovává optimální vlastnosti 
zhruba  čtyři  měsíce  ježdění,  po 
kterých  začne  pozvolna  měknout 
a na tebe čeká jeho repase.
V  případě,  že  na  motorce  budeš 
závodit,  připrav  se  na  servis  slo-
žitějšího  rázu,  který  bude  navíc 
probíhat  o  hodně  častěji.  Pokud 
ti  nevyhovuje  „vysoko“  položený 
výkon  a  budeš  mermomocí  chtít 
víc síly v nízkých a středních otáč-
kách, namontuj si na CR výfukové 
potrubí laděné na spodek a přizpů-
sob mu sání a zapalování.
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Pověst motocyklu

- první CR 125 Elsinore měly výkon 
dvacet  koní  a  motor  vážil  kolem 
třiadvaceti kilo
- první vodníci přišly v roce 1982
-  před  sedmi  lety  dostala motorka 
rám Deltabox
- na stopětadvácu jede dobře i ve
  středních otáčkách
- pérování je i v sériovém nastavení 
dobře použitelné
- mezi dvácami je CR jedna z nej-
spolehlivějších
- když budeš kupovat starší, zaměř 
se  na  rok  98,  kdy  motorku  začal 
zdobit Deltabox
-  životnost  pístu  je  zhruba  20-25 
hodin, při hobby jezdění vydrží klid-
ně sezonu, stejně jako spojka
-  zhruba  po  čtyřech měsících  bys 
měl repasovat pérování

Ostrá zábava

tomu, jaký produkoval první vzdu-
cháč, konkrétně až na 41 koní, které 
najdeš, jak jinak než v hodně vyso-
kých otáčkách, stejně jako maximum 
„krouťáku“. Ze středních otáček se 
ale jednoválec dostává už docela 
snadno, a i když ve vrchu je to fakt 
fofr, na stopětadvácu se dá říct, že 
relativně jede i ve středním pásmu. 
Jenže na trati nemůžeš vždycky 
čekat, až se motor vytočí, a tak mu 
musíš občas pomáhat spojkou, která 

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 2 000,-Kč
Válec 16 000,-Kč
Brzdové destičky (přední/zadní)  
 1 200,-/1 200,-Kč
Píst 2 000,-Kč
Výfukové koleno 10 300,-Kč

tím pádem dostává docela kotel. Při 
konstrukci se ale s něčím podobným 
počítalo, takže se nemusíš bát, že 
by se z životnosti zmíněného dílu 
stala tvoje noční můra.

Podvozek nezná problém
Jak se chovaly klasické RWU vidlice 
i dvojice zadních jednotek, dneska 
už moc lidí nezajímá, a tak si 
budeme povídat o jednom centrálu 
a obrácených vidlích z druhé půlky 
devadesátých let. Jmenovitě se 
další řádky soustředí na mašinu 
z roku 95, která se nám dostala do 
ruky. Předek pracuje poctivě jako 
afroameričan na plantáži, dobře 
kopíruje trať a jestliže je v dobré 
kondici, má k dorazům stejně daleko 
jako pan Kájínek ke svobodě. Zadní 
centrál by mohl být o něco citlivější, 
protože podle mě kolo odskakuje 
a kdyby se navíc o něco málo zlep-
šila stabilita, nedalo by se podvozku 
vytknout snad už vůbec nic. Zabrzdit 
Honda vždycky uměla, a to i v době, 
kdy se pro zmíněný účel používaly 
bubny. Kotouč na předním kole má 
dost síly a dá se dobře odhadnout, 
co po zmáčknutí páčky provede, ale 
zadek se mi zdál, jako by se mu do 
roboty nechtělo a páka potřebovala 
pořádně zahamtnout, aby se něco 
stalo.
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