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Servisní údaje

Fároš tě bude vozit rád a dlouho, 
ale samozřejmě, že se k němu mu-
síš taky hezky chovat, což zname-
ná minimálně měnit každých šest 
tisíc olej i s filtrem, vložku v airboxu 
po 18 tisících a o šest později 
zčíhnout ventilové vůle. Při dovozu 
z Německa se ti může dostat pod 
ruku mašina škrcená na 100 koní, 
a to vložkami mezi karburátory 
a válci, přičemž otevření na plný 
výkon tě v servisu vyjde zhruba na 
šest stovek.
Z charakteristických závad lze 
jmenovat občasné zapékání ka-
beláže vedoucí k regulátoru, který 
pak může odejít a dále problémy 
s přední vidlicí u strojů z roku 98. 
U mašin vyrobených v roce 2000 
a mladších chrastí nasucho ulože-
ná výfuková přívěra, která v šesti 
tisících otáčkách zazvoní, což však 
není závada, ale pouze její projev. 
Přítomnost předního šestnáctipal-
cového ráfku asi nepoznáš podle 
lepších jízdních vlastností (pokud 
nejezdíš střelbu na okruhu), ale 
pravděpodobně pouze podle ceny 
pneumatik, jejichž cena je vyšší 
než u běžných sedmnáctek.

Pověst motocyklu

- příchod FireBladea znamenal 
změnu myšlení v oblasti „hmot-
nost“ u sportovních motorek
- občasné potíže se týkají hlavně 
regulátoru dobíjení
- německých sto koní jde posílit na 
plný výkon poměrně jednoduše de-
montáží vložek v karburátorech
- největší změna se udála v roce 
2000, montáž vstřikování zname-
nala 152 koní
- obouvání starších modelů trochu 
zne příjemňuje 16“ přední ráfek
- brzdy od dvoutisícovky výš jsou 
hodně ostré už při nepatrném 
stisku páčky
- rok 2003 znamená konec devítikila

První uprchlí „chovanci“ se posa-
dili do sedla devítistovky před 
dvanácti lety a byli šokováni. 

Celkem 125 koní, 182 suchých kilo-
gramů a úhel řízení přibližující se svou 
strmostí závodním dvěstěpadesátkám 
nastolily ve světě motorek novou éru. 
Před Bladeem se strachem třásla 
dokonce i taková kapacita jako Suzuki 
GSX-R 750, která měla v porovnání 
s Bladeem pár koní deficit a hlavně 
pětadvacet kilo nadváhy. Za zmínku 
stojí i rozhodnutí vedoucího projektu 
Tadao Baby použít pro optimalizace 
všech dílů počítačovou simulaci. První 

RRko charakteristické dvěma kulatými 
světly zažilo výraznější změnu v roce 
94, kdy ke slovu přišla vyšší řídítka, 
větší kapoty, pár uspořených gramů 
a změna v převodech pro snadnější 
řazení z jedničky na dvojku zároveň 
s lepším odpalem. Svojí troškou do 
mlýna inovací přispěla i přední vidlice 
s větším rozsahem nastavení a lepším 

Ohnivá jízda
Na počátku devadesátých let zaznamenaly 
psychiatrické léčebny velký počet útěků 
nezvladatelných psychopatů. Příchod Fire-
bladea jim totiž dal konečně možnost napl-
no ukázat světu své asfalt trhající deviace.

tlumením, přičemž odstranit lehké od-
skakování kola při brždění se jí poda-
řilo jen zčásti. Po dvou letech prázdnin 
došlo i na motor, jehož objem se díky 
zvýšení vrtání ze 70 na 71 milimetrů 
zvedl objem z 893 na 918 kubíků, díky 
čemuž se mohl v tabulkách objevit 
výkon 128 koní. Na mašině, která 
začala jezdcům trochu víc odpouštět 
chyby, se objevil také výfukový systém 
z nerezu s objemnějším koncovým 
tlumičem. Podíváš-li se o šest let zpět, 
uvidíš evoluci nesoucí se ve znamení 
snížení hmotnosti na suchých 180 
kilo, při zvýšení výkonu na 130 koní. 

Přičemž Fároš opět lehce zpohodlněl. 
Rok 2000 přinesl stříkající agregát 
s větším objemem, obrácenou vidlici 
a výměnu předního 16palcového ráfku 
za běžnou sedmnáctku. Pohádka 
o devítikilu pomalu končí, a to před-
stavením modelu pro předloňský rok, 
kdy se opět snížila hmotnost a zvedl 
výkon. Největší smršť v historii mo-
tocyklu přišla letos a stroj si spoustu 
řešení půjčil od bývalé Rossiho Hondy 
RC 211V.

Sprintující méďa
Za asistence tropických veder se 
potím v sedle čtyři roky starého RR, 
které má oproti starším modelům 
větší objem, jenž znamená víc koní, 
potažmo tedy víc zábavy, která na 
jedničku a dvojku začíná už od dvou 
a půl tisíc. Jenže s otáčkami je to stej-
né jako s objemem, takže neváhám 
a točím. Na ztrapnění automobilů 
stačí čtyři až pět tisíc otáček a na 
upoutání pozornosti slečen jízdou po 
zadním je ideální vzít za plyn v šesti 
tisících, samozřejmě po předchozím 
ubrání. Ve vyšších pásmech se v pro-

vozu najde soupeř jen velice těžko, 
protože Fárošův motor se ve vrchu 
chová jak sprintující medvěd – silný až 
k nezastavení.

Řídítka nadivoko
Přesto, že k superbikům dnes patří 
obrácené vidlice jak ke slonovi chobot, 
RR si do roku 2000 vystačil s klasic-
kou vidlicí, ovšem s trubkami, které 
svým průměrem připomínají stehna 
sloní samice. Každopádně s drže-
ním kola nejsou problémy, Fároš se 
v náklonu ani nehne, což naznačuje 
masivní deltabox a zesílená kyvka 
a potvrzuje první zatáčka. Přestože 
mám stupačku pár centimetrů od 
země, dává mi mašina pocit vynikající 

Nejde mi na mozek, proč nemá 
tlumič řízení už v sérii.

kontroly, který ovšem mizí na výjezdu, 
spolu s neopatrným přidáním v sedmi 
tisících. Zadní pneumatika najednou 
nedokáže přenést dodanou porci 
výkonu, prohrabuje ven ze zatáčky 
a řídítka se rozkmitají ze strany na 
stranu. Ze zkušeností na nic nehrabu 
a doufám, že se RR srovná jako 
všechny ostatní motorky, na kterých 
jsem tohle zažil. Očekávání se naštěs-
tí splnilo a potřetí v letošní sezoně mi 
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Honda CBR 900 RR 

  Fireblade
motor  čtyřdobý kapalinou  
 chlazený řadový čtyřválec, DOHC/4
objem  919 cm3

vrtání x zdvih  71 x 58 mm
výkon   98 kW (130 k)/10 500 ot./min.
točivý moment  92 Nm/8500 ot./min.
kompresní poměr  11,1:1
startér  elektrický 
převodovka  šestistupňová
rozvor  1405 mm
brzdy vpředu 2 kotouče Ø 310 mm, 
  čtyřpístkové třmeny
 vzadu 1 kotouč Ø 220 mm, 
  jednopístkový třmen
výška sedla  810 mm
suchá hmotnost  180 kg
nádrž/rezerva  18/4 l
cena  110 až 160 tis. (r. 93 - 96)

Technická data
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Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr  1 600,-Kč
Pístní sada  2 700,-Kč
Brzdové destičky (přední/zadní) 
  1 300,-/1 300,-Kč
Sací ventil  700,-Kč  
Rozvodový řetěz  3 200,-Kč

nejde na mozek, proč motorky jako 
Fároš nemají do p....e tlumič řízení 
už v sérii.

Pohoda jak u krbu
Brzdiče Nissin nevidí při brždění jedi-
ný problém, ale menší dávka ostrého 
nástupu by jim neškodila. Na Bladeovi 
je příjemné jezdit nejen kvůli výkonu, 

ale taky kvůli relativnímu pohodlí. Po-
sez není vyloženě radikální a přesto, 
že se sedlo tváří tvrdě, po dosednutí 
ukáže svoje hodné já a dovolí ti 
příjemně se na něm uvelebit.
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