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Na světě je mnoho ne-
zodpovězených otázek 
a i my v našich novi-
nách se snažíme na-

pomoct větší informovanos-
ti a zodpovězení mnoha z nich. 
V jedné takové hrají hlavní role 
motocykly Derbi GPR 125 4T 
4V a Honda CBR125R. Odpověď 
jsme se vydali hledat na – ale na 
co že jsme se vůbec ptali? Bude 
na okruhu rychlejší jezdec s na-
krknutou sportovní motorkou 
a větším výkonem, nebo s poho-
dlnějším posazem, cestovnějším 
podvozkem a výkonovým defici-
tem dvou koní? Na první pohled 
velice jednoznačná záležitost.

Staří známí
Supersportovní Derbi jsme si 
podrobně představili v samo-
statném testu (ČMN 26/2010) 
i v testu srovnávacím proti Yama-
ze YZF-R125 (ČMN 32/2010). 

Druhého aktéra dnešního srov-
nání jsme shodou okolností také 
měli v testu proti stejné Yamaze, 
jenže to byl ještě starý model. Le-
tos je Honda zbrusu nová a věřte, 
že to nejsou jenom jiné kapoty.

Oba motocykly jsme si přivezli 
na vleku na okruh do Vysokého 
Mýta, kde se konaly veřejné jíz-
dy. Nevolili jsme jízdu po vlastní 
ose, protože jsme na obou moto-
cyklech po silnici najezdili dost, 
s Hondou přes 700 kilometrů, 
s Derbi dokonce přes 1500 kilo-
metrů, a tak jsme se již plně sou-
středili pouze na okruhové jež-
dění. Navíc si člověk může vzít 
i stoličky, gril, přítelkyně a dal-
ší věci, bez kterých už si vyda-
řenou akci nedovedu představit. 
Asi taky stárnu :). Obě motorky 
se mnou společně testoval Péťa 
Záruba. Tak pojďme na to.

Horská jednička
Usedám za řídítka Hondy CBR 
a společně s Petrem, který řídí 
Derbi, objíždíme první met-
ry na okruhu. Honda mi hodně 
sedí. Posaz na ní není přehnaně 
sportovní, sedlo je měkké, po-
zice řídítek a stupaček mne ni-

jak nevysiluje ani nekroutí tělo, 
takže mám motorku plně pod 
kontrolou. Zahřívám pneumati-
ky a v prvním vracáku si napl-
no uvědomuji první velký nedo-
statek, který se týká převodovky. 
Ta má příjemně odstupňované 
převody s výjimkou velké me-
zery mezi jedničkou a dvojkou. 
Na jedničku vyjedete pravděpo-
dobně i HareScramble na Erz-
bergu, ale další rychlost je za-
traceně daleko. To samo o sobě 
problém nepůsobí ani tak při ak-
celeraci, jako při deceleraci, a to 

především na okruhu, kdy se ří-
títe do vracáku, podkopáváte 
o kvalt dolů na jedničku a nemů-
žete pustit spojku úplně, proto-
že motor by se vytočil na úroveň 
omezovače a zablokoval by zad-
ní kolo. Přitom už ale potřebuje-
te zase držet plný plyn na výjezd 
z vracáku, a tak spojku zno-
vu vystavíte, vrátíte tam druhý 
převodový stupeň, pustíte spoj-
ku a čekáte, až se motor na plný 
plyn rozmotá za osm tisíc otá-
ček za minutu. S tímto převodo-
vým nedostatkem se budete prát 

i při jízdě v běžném provozu. Tak 
velká propast mezi převody vám 
nedovolí ani si zadriftovat, čímž 
ubírá jednu hvězdičku vyježdě-
nějším jezdcům ze zábavnosti. 

Obratnost, ne motor
Z vracáku vyjíždíme nastejno 
s Petrem, který krotí Derbi, a po 
projetí další, poslední zatáčky 
okruhu se dostáváme na cílo-
vou rovinku. Gumy jsou zahřá-
té, a tak jedem na plný plyn. Že 
jsme otočili hefty na doraz, pu-
blikum nemá šanci zaznamenat, 
protože se vizuálně nic nezměni-
lo. Pouze motory nabraly hlubší 
zvukový projev. Teď je ta chvíle, 
kdy se jezdec musí co nejdoko-
naleji dostat do větrného zákry-
tu kapot své motorky, a to nej-
lépe do závětří soupeře. Agregát 
malé CBR nikdy neměl moc vý-
konu ve špičce a papírové před-
poklady potvrzují, že na Derbi 
ztrácí 1,8 koně, a tak se snažím 
toto manko dohnat opravdu ve 
větrném pytli. To se daří, Petr mi 
neujíždí, ale na předjetí to není.

Blížíme se k první pravé za-
táčce, na kterou navazuje užší 
protahovák. Tuhle zatáčku jsme 

podrobně cvičili loni na první 
Supermoto Academy, a tak zu-
žitkovávám načerpané zkušenos-
ti. Honda se do zatáčky kácí veli-
ce ochotně, drží stopu, a protože 
brzdy nejsou stoprocentní, mu-
sím si trochu pomáhat decelerač-
ní silou motoru. V zatáčce se do-
stávám o dva kvalty níže a apex 
zatáčky míjím již na druhý pře-
vodový stupeň. Kupodivu, i když 
má Honda lepší průběh točivého 
momentu a sbírá se mnohem lépe 
odspoda, nemůžu se dotáhnout 
na Petra s Derbi, která má v níz-
kých otáčkách velkou výkonovou 
díru. Je pravda, že Petr má trať na-
jetou z MČR supermota, kterého 
se v této lokalitě účastní již něko-
lik let, i tak mě to ale překvapuje.

Derbi GPR 125 4T 4V vs. Honda CBR125R 
30. červen, 26-27/2011

TEST

Varování: V tomto testu se 
nedozvíte mnoho praktických 
informací. Je zaměřen na explozi 
myšlenek plných pubertálních 
pocitů při honění okruhových 
desetinek na svého soupeře

inzerce

Jakub „Hawk“ 
Dražan
hawk@cmn.cz

foto: Jan Rameš

VErdikT

derbi GPr 125 4T 4V/ Honda CBr125r 

Spojka 5/10 9/10
Převodovka 7/10 4/10
Výkon 6/10 8/10
Podvozek 9/10 8/10
Brzdy 8/10 4/10
Pneumatiky 6/10 10/10
Ovladatelnost 6/10 9/10
Výkon/Cena 6/10 10/10

Bitva ve Vysokém Mýtě

Derbi GPR je teoreticky 
největší supersport 
mezi dvackami, nové 
CBR bylo zase vždycky 
„holkou pro všechno“. 
Vyhraje na trati 
opravdové okruhové 
nářadí, nebo univerzál, 
který ztrácí na svého 
soka papírově téměř 
dva koně? Výsledky 
byly překvapující.
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Když jsme se dostali do tempa 
a konečně začali ubírat materiál 
ze sliderů a stupaček, zjistil jsem, 
že opracovávám i další část mo-
torky. Tou je hliníkový kryt výfu-
ku malé CBR. Ano mám namys-
li ten kryt v podobě starověkého 
kyje, který je na hranici brusitel-
nosti v normálním provozu, na-
tož na okruhu.

Po výměně strojů
Po první rundě si vyměňuje-
me s Petrem stroje. Pro oba je to 
šok, protože rozdíl v ergonomii je 
opravdu markantní. Derbi je opro-
ti Hondě podstatně sportovnější. 
Sedlo vás nakopává nad úroveň 
řídítek, takže celou svoji váhu dr-
žíte na rukou, a přitom máte ještě 
hodně zalomené nohy. Z toho vše-
ho plyne, že máte hodně sportovní 
pocit, ovšem za tu cenu, že ho bu-
dete po chvíli proklínat.

Po přesednutí z Hondy se 
s Derbi navíc skoro ani nemůžu 
rozjet. Motor bere až od nějakých 
šesti tisíc otáček, dole nemá prak-
ticky žádnou sílu, a tak si musíte 
zvyknout na trochu chorý projev 
agregátu. Jestli na Hondě byl kyj, 
tak výfuk Derbi naopak připomí-
ná jakési embryo rakety s proje-
vem vydechlé stodvacítky.

Když už se ale řítíte okruhem, 
hodně věcí jde stranou. Už při 
nájezdu do první táhlé uzavíra-
jící se zatáčky cítím, že si budu 

muset chvíli zvykat. Motorka se 
skládá méně ochotně než Hon-
da, přestože disponuje pod-
statně lepší technikou. Přední 
obrácená vidlice Marzzochi spo-
lečně s masivními brýlemi a zad-
ním centrálním tlumičem nabí-
zí opravdovou sportovní oporu, 
která se ovšem úročí až při vel-
mi rychlém jízdním tempu. Ta-
kové kodrcání na půl plynu způ-
sobí akorát to, že jezdec odejde 
na ruce a z jízdy nic nemá. Za-
táčky je tak potřeba na Derbi 
jezdit více ze široka a vzhledem 
k tvaru a směsi pneumatik, které 
mají při velkém zatížení tenden-
ci trochu odskakovat, je dobré si 
z motorky vysednout a při stej-
né rychlosti mít motorku v men-
ším náklonu. Pokud bych to měl 
shrnout, na koleni se cítím jistě-
ji s Hondou, na které sedím níže 
a v menším náklonu, než na Der-
bi, kde sedí jezdec výše a motor-
ka ho nutí dosahovat větších ná-
klonů při menší stabilitě.

Akcelerace nerozpoznatelná
Honda táhne zcela objektivně 
více odspoda. Maximum toči-
vého momentu nastoupí pod-
statně dříve. Derbi oproti tomu 
působí jako umírající myš, avšak 
na výjezdech z pomalých utaho-
váků, kde by se rozdíl měl pro-
jevit nejvíce, si Derbi stále drží 
svoji pozici. Na výjezdech byl 

Petr s Derbi kupodivu o malič-
ko rychlejší než já s Hondou. Po 
výměně strojů, kdy Petr osedlal 
Hondu a já Derbi, se však nic zá-
sadního nezměnilo. Petr mi sice 
s Hondou vystrkoval stále přední 
kolo k mému boku, ale po chví-
li se zařadil opět za Derbi do vě-
trného pytle, aby neztratil cenné 
centimetry. Na rovině vedle sebe 
se přeci jenom projeví papírová 
převaha Derbi a 15 koní ji žene 
dopředu o maličko rychleji než 
Hondu, které nezbývá než spolé-
hat na špinavý trik v podobě vě-
trného pytle.

Jako pilot Hondy však nemusí-
te čekat pouze na chybu soupeře, 

jak by to mohlo vypadat. Stačí je-
nom přečíst soupeřovu jízdu a vy-
užít určitou část okruhu ve svůj 
prospěch. Na stopětadvacítkách 
musíte myslet hlavně na výjezd ze 
zatáčky, a to i za cenu, že prodáte 
několik desetinek na jejím nájez-
du. Pokud vám však nejde o nej-
lepší čas na kolo (dosahovali jsme 
téměř identické časy okolo mi-
nuty a dvou vteřin), ale o předje-
tí soupeře, stačí jít déle na brzdy 
nebo soupeře vybrzdit. Zpomale-
ní soupeře totiž znamená udrže-
ní pozice. Stejně jako vy totiž ani 
váš soupeř nemůže akcelerovat 
tak rychle, aby vám předjetí vrátil. 
Vlastně celá jízda je více než o sil-
nějších motocyklech o vaší kreati-
vitě a důmyslnosti. Pokud se však 
dopustíte větší chyby, velice špat-
ně se pak dohání na bezprostřed-
ní kontakt.

Nekonečné množství zábavy
Stopětadvacítky na okruhu 
představují opravdu velkou 
porci adrenalinu a zábavy. Tahle 
disciplína otevře nové obzory 
mladým, zvyklým jezdit na mo-
torce pouze z domova do ško-
ly, ale i starým pardálům, kte-
ré tato zábava vrátí do mladých 
let. Ve dvou dobách by té zábavy 
bylo ještě o něco více. Ostatně 
to uvidíme v dalším srovnáva-
cím testu.

Vítěz testu
Honda CBR125R vyhrála, pro-
tože je univerzálnější, bez úprav 
si s ní zařádíte i na okruhu a ne-
být velkého výfuku a tragicky 
krátkého prvního převodové-
ho stupně, jednalo by se o té-
měř dokonalou stopětadvacít-
ku, které promineme i menší 
maximální výkon, než povo-
luje legislativa od šestnácti let. 
A proč to všechno? Důvod zní 
79 900 Kč ;-). 

Výsledky testování
Derbi GPR 125 4T 4V má:
 sportovnější vzhled a ergonomii
 špičkové komponenty (Paioli, 

radiální čtyřlístek AJP)
 zvláštní projev výkonnějšího 

motoru
 nedostatek točivého momentu 

v nízkých otáčkách
 hodně nakopnutý posaz
 veškerou váhu na řídítkách
 poněkud těžkopádnější ovla-

datelnost

Honda CBR125R má:
 nesmyslně odstupňovaný prv-

ní a druhý převodový stupeň
 moc velký a nízko umístěný 

výfuk
 naprosto špičkové pneumatiky 

IRC Road Winner
 spotřebu pod 3 litry
 méně účinné brzdy
 lepší ovladatelnost 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy Meteorsport a Honda 
Česká republika.

30. červen, 26-27/2011

Rozhoduje
sebemenší chyba

Necelé dva koníky 
vynahradí krouťák

MOJEMOTORKA.CZ
silnice      motokros      enduro     ATV      skutry

DESIGN
OFS Chocolate VR1X Suicide

King VR4R ZodiacVR Solid Fluo 
Yellow XP3 Double

Stroke
 2 470,- Kč

3 650,- Kč 6 990,- Kč2 990,- Kč
4 180,- Kč

americký

Z Á R U K A  5  L E T !

inzerce

Obě motorky jsme podrobili měření na brzdě. Měření výmluvně poukazuje na fakt uve-
dený v tomto srovnávacím testu. A to, že i papírově slabší motocykl může vyhrát souboj 
nejenom na okruhu, ale i v každodenním ježdění. Síla není ukryta v maximálním výkonu, 
ale průběhu točivého momentu.

 Max. točivý moment Max.výkon
Derbi GPR125 4T 4V 9,8 Nm@7600 9 kW(12,3 k)@9600
Honda CBR125R 8,9 Nm@7450 8 kW(10,9 k)@9100

*uvedené hodnoty výkonu jsou naměřené na zadním kole, tj. s 10–12% ztrátou mezi 
motorem a kolem

 Derbi GPR 125 4T 4V – výkon  točivý moment
 Honda CBR125R – výkon  točivý moment

MěřeNí NA DyNojetu
(DK AutO-MOtO S.r.O., WWW.DKrAciNg.cz)

techNické úDAje

Derbi GPR 125 4t 4V

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, vrtání x zdvih 58 × 47 mm, 
kompresní poměr 12:1, karburátor 
∅ 30 mm, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový 
rám, vpředu nenastavitelná uSD vidlice 
Paioli ∅ 41 mm, zdvih 110 mm, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s nenastavitelným 
tlumičem, zdvih 130 mm, brzdy vpředu 
kotouč ∅ 300 mm, dvoupístkový 
radiální třmen, vzadu kotouč ∅ 220 mm, 
jednopístkový třmen, pneu vpředu 
100/80-17, vzadu 130/70-17

Rozměry: délka 2015 mm, šířka 720 mm, 
sedlo 810 mm, rozvor 1355 mm, nádrž 13 l

Objem 124,2 cm3

Výkon 11 kW/15 k@9250

Točivý moment neuveden

Hmotnost 120 kg (bez náplní)

Cena 109 900 kč

techNické úDAje

honda cBR125R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, vrtání x zdvih 58 ×47,2 mm, 
kompresní poměr 11:1, vstřikování PgM-Fi 
∅ 30 mm, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový dvojitý páteřový rám, 
vpředu nenastavitelná vidlice
∅ 31 mm, zdvih 120 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s nenastavitelným tlumičem, 
zdvih 126 mm, brzdy vpředu kotouč
∅ 276 mm, dvoupístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový třmen, 
pneu vpředu 100/80-17, vzadu 130/70-17

Rozměry: délka 1946 mm, šířka 704 mm, 
výška 1089, světlá výška 185, sedlo 795 mm, 
rozvor 1310 mm, nádrž 13 l

Objem 124,7 cm3

Výkon 9,8 kW/13,1 k@10 000

Točivý moment 10,41 Nm@8000

Hmotnost 136,9 kg (provozní)

Cena 79 900 kč

úPlNě NoVá, A Přesto PůVoDNí hoNDA cBR125R
Je nová a s větší cBr250r si je 
podobná jako vejce vejci. Kromě 
objemu motoru je od sebe však 
dělí nespočet vlastností.

Stará dobrá,
přitom nová
cBr125r tu je již od roku 2004, 
ale model 2011 je zcela jiný, zce-
la nový. Osvědčený agregát zůstal 
původní a je dokonce zasazen i do 
stejného rámu. takže kde jsou ty 
změny? Jak to, že je tak odlišná? 
Na rozdíl od předchozích generací, které se 
od sebe odlišovaly především způsobem 
plnění motoru a jinými tvary (ne rozmě-
ry) kapot, Honda konečně vyslyšela volání 
lidu a udělala z malého cBr plnohodnot-
nou stopětadvacítku, která se nemusí sty-
dět za své rozměry, a drobné upgrady z ní 
udělali mnohem lepší motorku, než byla ta 
dřívější. té byla vytýkána právě její drob-
nost, hraničící s infantilností, kterou uví-
tala snad jenom začínající děvčata. Všich-
ni ostatní se malé Hondě pošklebovali za 
uzoučké pneumatiky, zrcátka na řídítkách 
a další komponenty, které motorce ubíra-
ly na respektu a imagi. i přesto si na ní své 
začátky odbyly desetitisíce, možná statisí-

ce řidičů a stala se do-
konce nejprodávanějším motocyklem Ně-
mecka. Nechala si líbit sportovní jízdu na 
koleno a zároveň ji nerozhodila lecjaká ne-
rovnost či polní cesta. Mladí ale chtěli čistý 
supersport, který nabídla až Yamaha roku 
2008 v podobě YzF-r125. A Honda mohla 
jenom tiše žárlit.

Budoucnost patří opět Hondě
Širší pneumatiky, nová mohutnější kapotáž, 
nový palubní přístroj. Vše letos dělá z malé-
ho cBr dospělou malorážku. Sice se na ní 
najdou některé díly, které zbyly na skladě 
z předchozích ročníků, jako klemy páček 
spojky a brzdy, které mají závit pro připev-
nění zrcátek (jako u starší cBr), ale i díky 

těmto maličkostem se nová cBr125r do-
stala na neskutečnou cenu 79 990 Kč, která 
ji opět favorizuje na špičku prodejních žeb-
říčků. Poslední roky totiž malá cBr trochu 
upadávala v zapomnění.

Letos vidíte, za co platíte
V posledních letech plavala cena nové 
cBr125r nahoru a dolů jako loď na roz-
bouřeném moři. Prodeje klesaly, proto-
že motorka už byla hodně okoukaná, 
a dávat 80 000 Kč za něco tak malého, 

čím se již pomalu na farmách oře pole, 
už se dalším zákazníkům nechtělo. Letos 
však necháte necelých 80 000 Kč za něco 
většího, neokoukaného a elegantního. 
Nová cBr jednoduše působí více dospě-
le, což podtrhují i komponenty, které do-
statečně odpovídají ambicím této motor-
ky: Agregát roztáhne motorku až k reálné 
rychlosti 120 km/h (tachometr švindlu-
je až o 12 km/h) při spotřebě pod tři litry 
benzínu na 100 kilometrů; v zatáčkách je 
stabilní a nekroutí se (na rozdíl od většího 
čtvrtlitru). Brzdy by sice mohly být agre-
sivnější, ale jejich účinek je v rámci výko-
nu dostatečný; palubní přístroj je úhledný, 
moderní a čitelný a světla v noci konečně 
osvítí celou vozovku. 


