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Honda svůj první proto-
typ cestovního endura 
na motiv Transalpa ve-
řejně představila v roce 

1985. Tehdy se jednalo o pěti-
stovku s nic moc kapotáží. V roce 

1987 už na motosalonu stál nový 
Transalp s šestisetkubíkovým 
motorem. Jelikož Honda na trh 
uvedla o rok později ještě Afri-
ca Twinku 650 s padesáti koň-
mi, byla řada cestovních endur 
rozdělena na malou (Domina-
tor 650, 1988) střední (Transalp 
600) a velkou, kterou tvořila od 
1989 zvětšená Africa Twin 750. 
Zatímco Dominator je opravdu 
malý a nehodí se na delší cesty 
a Africa je pro některé moc vel-
ká a těžká, Transalp je rozměro-
vě, výškově i váhově doslova mo-
torkou pro každého. Především 
enduroturisté s kratšíma noha-
ma a méně zkušenostmi se po 
Transalpu mohli utlouct – kon-
kurentů s tak vybranými vlast-
nostmi v té době moc nebylo.

Začínajícímu i strýcovi
Starý Transalp se jeví jako oby-
čejná motorka pro každý den 
a pro všechny nátury. Tak ku-
příkladu můj strýc: padesátka 
na krku, děcka odrostlá, doma 
nuda. Občas by prý naložil ma-
minu a někde se kousek projel. 
Není nijak technický motorkář, 

nebaví ho nic kutit ani vylepšo-
vat, je uživatel v té nejknižněj-
ší podobě, servisování s klid-
ným srdcem přenechá jiným. 
Bydlí v Krkonoších a rád by se 
s motorkou dostal i do lesa nebo 
k rybníku, avšak nemá sportovní 
ambice, od stroje čeká spíše urči-
té pohodlí a uživatelskou vstříc-
nost. Výkon by mu coby člověku, 
který celý život sice na motorce 
jezdí, ale zvyklý je spíše na Jawy, 
spíše uškodil. Hledá stroj, který 
bude fungovat tak trošku řeče-
no jako auto – ve smyslu obslu-
hy i spolehlivosti. Elektronické 
vymoženosti také nepotřebuje. 
Potřebuje nastartovat, pohodlně 
přejet z místa A na místo B a bez 
technických problémů se vrátit 
opět domů. A přestože není mo-
torkář srdcem a duší a motorky 
nehltá jako já/někteří, jeho prv-
ní internetový odkaz při výběru 
stroje po letité odmlce padl prá-
vě na jetého Transalpa 600. Mož-
ná celý tento odstavec zní trošku 
fiktivně, přesto je pravdivý.

Sedlácká a trampská
Jednoduché dvouválcové tříven-
tilové véčko, které je postavené 
ještě klasicky postaru – kultura 
jeho pohybu včetně zvukového 
projevu připomíná spíš stabilní 
motor do poválečného trakto-
ru. Otáček není moc, stejně jako 
koní. Jenže kdo nemá koně ani 
otáčky, má zase krouťák v nejpo-
užívanějším otáčkovém prostoru 
a životnost k tomu jako bonus.

Na dálniční jízdu šestistovka 
moc není, přesto pokud pojede-
te svých 120–130, motor si křečo-
vé žíly na ventilech zase tak moc 
netrhá. Nejlépe se motorka cítí na 
klikatých užovkách různého povr-
chu – chvíli asfalt, chvíli spárovaný 
a opravovaný asfalt, šterkovky… 
Dokonce ani na živičném nátěru 
motorka neztrácí ovladatelnost. 
Chová se pořád jako enduro – sice 
takové gumové a rozvážné, ale stá-
le enduro.

Podvozek je měk-
ký a velké přední kolo 
si poradí při normál-
ním jízdnímu tempu 
opravdu s ledasčím. 
Stroj je poměrně 
malý, nízký a s těžiš-
těm hodně dole se 
ovládá o dost snáz 
než o padesát kilo 
lehčí (avšak nevyzpy-
tatelná) Jawa 350.

Co s ním?
Kapotáž na Transalpu chrání pro-
ti větru poměrně dostatečně, pře-
sto cestovatelé montují velké vě-
trolamy, které vzduch ženou až 
přes helmu. Možnosti, co dělat 
s Transalpem za třeba 35 000 Kč, 
jsou velké. Dva úplně odkapoto-
vané Transalpy jezdí v Česku flat-
tracky (americkou plochou drá-
hu) a na trati se na ně nečapou ani 
ostré speciální motardy. Nebo na-
opak namontujete kufry a vyrazí-
te kamkoliv kudykoliv – expedi-
ce chvíli po silnici, pak chvíli přes 
les, večer táborák s buřty na klac-
ku, stan a spacák, ranní toaleta za 
stromem, startovací cígo a další 
kilometry neznámým terénem 
jen za střelkou kompasu za zvo-
leným azimutem.

Cena, věc relativní
Přestože je Transalp 600 hodně 
stará motorka, jsou majitelé, kte-
ří mají pocit, že za dvacet let starý 
stroj – byť v hezkém stavu – do-
stanou 60 až 70 000 korun. Prav-
děpodobně nedostanou a stroj 
jim tak na webu bude zavazet 
hodně dlouho. I u některých 
transalpářů se totiž vypěstoval 
syndrom africatwinařů – uměle 
zvedat cenu jetého stroje do ne-
smyslných výšin. Důvod? Není 
adekvátní náhrada. Nový Trans-
alp 700 je vyloženě on-roadová 
motorka, přední kolo 19“ o za-
měření vypovídá jasně. Při vý-
běru tedy určitě dbejte na původ 
a stav stroje, avšak mějte taky ro-
zum v hlavě a nekupujte stroj evi-
dentně cenově přepálený. 
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DEYL a ŠULC
inzerce

Budu si kupovat motorku, a protože 
jsme v Česku :-), zajímalo by mě, pod-
le čeho se dá na motorce poznat její 
skutečný rok výroby.

První a základní informace o roku 
výroby by mělo být číslo VIN. Buď se 
dá ověřit u dealerů, nebo u dovozce, 
nebo se podívej na 10. pozici, která 
u vozidel obvykle označuje kýžený 
rok. Rozkódování je následující:

Má to ale tři háčky. Za prvé někte-
ří výrobci v čísle VIN rok zakódo-
vaný nemají, například u Yamahy 
jsou na tomto místě často nuly, 
za druhé motorky přijaly systém 
VIN později než auta, takže star-
ší motorky mohou mít jiný sys-
tém výrobních čísel bez zakódo-
vaného roku výroby, a za třetí rok 
v čísle VIN může podle výrobce 
znamenat rok výroby anebo mo-
delový rok. Takže se může jednat 
podle VIN o modelový rok třeba 
2006, ale motorka mohla být vy-
robena na konci roku 2005. 

Rok výroby ale můžeš najít na 
motorkách na mnoha dalších 
místech, a sice na komponen-
tech. Komponenty a díly jdou sa-
mozřejmě z podstaty věci kdyko-
liv vyměnit, ale určitě ti obrázek 
o roku výroby dokreslí (anebo ti 
dokreslí historii a rozsah lehnutí té 
které motorky).  

Rok výroby tedy předně najdeš 
na vnitřní straně většiny plastů. 
Tam bývá z výroby kalendář, kde 
je uveden měsíc a rok výroby dílu. 
Dále bývá rok výroby uveden na 
litých kolech, a sice na paprscích, 
obvykle vedle čísla kokily a dal-
ších značek, a posledním obvyk-
lým místem, kde je uveden rok 
výroby, jsou brzdové hadičky.

Ale pozor, každý takovýto díl 
se mohl vyrobit v blíže nespeci-
fikovaném předstihu, takže opět 
to ber jen jako vodítko. 

Jak poznám rok výroby?
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Tento týden 
odpovídá Milan 
Štumpa,vedoucí 
pražského servisu 
motocyklů  
Yamaha/Suzuki/KTM.

Připravuje: L. Záruba
foto: David M. Bodlák

Rok výroby  10. pozice VIN
1980   A
1981   B
1982   C
1983   D
1984   E
1985   F
1986   G
1987   H
1988   J
1989   K
1990   L
1991   M
1992   N
1993   P
1994   R
1995   S
1996   T
1997   V
1998   W
1999   X
2000   Y
2001 - 2009 číslice 1-9
Po roce 2009 se opakují zase písmena od A

Nesmrtelný čeledín

Není moc velký a nemá ani moc koní. Zdálo 
by se, že je motorkou bez ambicí. Na nic si ale 
nehraje, neremcá a práce udělá za tři a díky 
tomu všemu dohromady se stal nesmírně 
oblíbeným po celém světě.

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: archiv

TeChniCké údaje

honda XL600V Transalp (1987)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V 52˚, OHC/3, vrtání × zdvih 
75 × 66 mm, kompresní poměr 9,2:1, 
karburátory, elektrický startér, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový trubkový rám, 
vpředu nenastavitelná vidlice 41 mm,
 zdvih 200 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s centrální jednotkou Pro-Link,
 zdvih 190 mm, brzdy vpředu 
kotouč ∅ 276 mm, dvoupístkový třmen, 
vzadu buben, pneu přední 90/90-21, 
zadní 130/80-17

Rozměry: délka 2265 mm, šířka 905 mm, 
rozvor 1505 mm, světlá výška 195 mm, 
nádrž 18 l

Objem 583,2 cm3

Výkon 50 k@8000
(Německo i 20 a 25 kW)

Krouťák 56 nm@6000
Hmotnost 174 kg (bez náplní)
Sedlo 850 mm
Spotřeba 5–7 l/100 km

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Honza Schindler
Vedoucí servisu Racing Team HJM, Lety 

První dva modelové ročníky měly po 
najetých 50 000 km většinou problémy 
s přisrkáváním oleje, a to vlivem pod-
dimenzovaných a opotřebovaných píst-
ních kroužků a gufer okolo ventilových 
dříků, novější motory tento problém již 
nemají. Další závady jsou spíše ojedině-
lé, stejně jako na každé jiné motorce mů-
žete čas od času řešit problém s tacho-
metrem či haprujícím volnoběhem. Od 
toho máte ale k dispozici velké množ-
ství fun-webových stránek, na kterých 
se o všech možných (i nemožných) zá-
vadách starého Transalpa dočtete a co 
hlavně – nemusíte se pak v motorce sá-
hodlouze šťourat, protože problém i ře-
šení snadno vyhledáte.
Potřeba je kontrolovat vůle ložisek v zad-
ním přepáčku Pro-Link, dost rezaví výfu-
kové svody a koncovka samotná (rozpoč-
tovka – kanystr v černé barvě) a když se 

dlouho nekontrolují dráty v kolech, může 
se objevit tu a tam nějaký defekt v podo-
bě prasklého drátu či urezlého niple. Toto 
všecko ale svědčí jen o hanebném servi-
sování předchozích majitelů – úplně bl-
buvzdorný ani Transalp být nemůže.
Díly jsou stále k dispozici do dvou dnů, 
takže strach z opravitelnosti není na mís-
tě. Svíčky se dělají po 12 000 km, stejně 
tak vahadla ovládající ventily – ventilo-
vá vůle se seřizuje jednoduše šroubky. 
Karburátory mají předepsanou synchro-
nizaci také po 12 000 km, vzduch filtr + 
brzdová kapalina se mění po 18 000 km. 
Olej s filtrem dělejte co 12 000 km nebo 
jednou za rok. Objem je asi 2,5 l, do mo-
toru nepatří lepší olej než polosyntetic-
ký. Mnozí ve snaze motoru ulevit nalijí 
plnou syntetiku a docílí akorát klouzání 
spojky atd. Pozor ještě při výměně svíček 
– Transalp má dvě svíčky na válec, jeden 
pár je přístupný dobře zboku a druhý pár 
(na který se u neodborníků zapomíná) je 
zastrčený svrchu, je méně vidět.

SerViS a probLémy

hiSTorie

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1987–2000
Cena: od 35 000 Kč 

hodnoCení

1985 – představen prototyp o objemu 500 cm3

1987 – začátek prodeje XL600V Transalp (verze PD06) + pro Japonsko verze XL400V 
Transalp (ND06)

1989 – 1990 – motory mají 55 koní – další ročníky mají díky emisním normám opět 
původních 50 koní

1991 – bubnová brzda nahrazena kotoučem ∅ 240 mm
1994 – nové plasty, kulatější kapotáž, jiné světlo, jemná, ale viditelná vylepšení
1996 – nové 34mm karburátory, moderní tranzistorové zapalování
1997 – model PD10, druhý kotouč přední brzdy a zmenšení průměrů na 256 mm
2000 – představen XL650V Transalp – motor z Hondy Deauville/Revere, upraveno na 

silniční použití
2007 – představen zcela silniční XL700V Transalp – přední kolo má 19“ namísto 21“, 

splňuje Euro 3, na přání verze s ABS

Model z roku1987


