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Africa je jedním z prvních 
velkých cestovních en-
dur, rozhodně první, kte-
ré se řečeno lidově chyt-

lo. Africa Twin byla ve své době 
pro správného enduristu stejně 
nezbytná a pokroková jako au-
tomatická pračka pro ženu v do-
mácnosti. Dnes je vyhledávaná 
pro spolehlivost, poměrně jed-
noduchou a přímočarou kon-
strukci, opravitelnost „v terénu“ 
a nakonec i velmi přijatelnou 
cenu.

Ukončení její výroby začát-
kem nového tisíciletí vzbudilo 
hodně hněvu a zármutku. V na-
bídce Hondy adekvátní náhra-
da už skoro deset let chybí, což 
je škoda, protože stejně legen-
dární řadě GS u BMW se daří 
víc než dobře a „dobže se daží 
i těm, kteží ještě nemají v tom-
to odvětví ani první žuby“ – 
KTM.

Prabábi Adventůra
Skutečně první sériově vyrá-
běné velké dvouválcové japon-
ské enduro byla taky Honda, 
ale trošku starší a „kovovější“ 
Honda XLV750R, stejně stará 
jako já – 1983. Ta byla přímým 
konkurentem slavné bavoří 
řady GS, tehdy modelu BMW 

R 80 G/S. Honda jako první za-
reagovala a do boje mezi teh-
dy obrovské dvouválce (o 1200 
cm3 se 120 koňmi se tehdy niko-
mu ani nezdálo) nasadila velké 
véčkové enduro zvládající jak 
jízdu po silnici, tak opravdové 

výlety do terénu. Přestože dnes 
by se díky měkkému podvoz-
ku a šedesáti koním dala mo-
torka považovat za více cestov-
ní, svým designem a poměrně 
hodně robustní stavbou se pů-
vodní XLV řadí mezi opravdo-
vá endura.

Ve své době byla XLV zkrát-
ka velké a schopné enduro, 
prezentované jako V2 Big Trail 
Bike. Kromě motoru, který má 
základ ve staré čopro-sportov-
ní neprůstřelné a nezničitelné 
VT500, je zbytek stroje čisto-
krevné a účelné enduro. Pod-
vozek byl měkký, ale to se tak 
zkrátka jezdilo – navíc tehdy 
enduro trať pro takovéto stro-
je ani zdaleka nevypadala jako 
tratě dnešní. Honda se pokusila 
XLV750R postavit jako robust-
ní motorku pro každodenní 
nepohodu rozbitých horských 
cestiček a pěšin s nezničitel-
ným kardanem i dvouválcem, 
ale bohužel neměla tak úplně 
vychytaných několik součástek 
v převodovce. Pár namáhaných 
dílů bylo tvrdších, než mělo, 
a tu a tam se hlavně při neše-
trnějším zacházení s řadičkou 
něco uštíplo.

Africa Twin 650
Startovací Africou byla první 
„zkušební“ šestpade, motor opět 
původně najdete v VT500. Aby-
chom tomu všichni rozuměli – 
Honda, Yamaha, BMW a Cagi-
va a někteří další spolu vedli na 
Dakaru (tehdy ještě Paříž–Da-
kar) velké bitvy. První Dakar 
startoval v roce 1979, tehdy se 
jelo na skoro normálních endu-
rech. Až v druhé polovině osm-
desátých let začala válka vel-
kých speciálů. Honda se svým 
NXR750 závodila dřív, než po-
stavila sériovou Africu. Dakaro-
vala už od roku 1986 a do roku 
1989, kdy měla NXR dokonce 
již 820 kubíků, stihla čtyřikrát 

vyhrát. Závoďák měl nejdřív 
asi 75 koní a zachova-

ný jednovačkový roz-
vod OHC na hla-

vu – přesto neměl 
tři ventily jako 
pozdější Africa 
v sérii, ale čty-
ři. Větší mo-
tor 820 z roku 
1989 měl koní 
přes osmdesát.

Už v té době 
patřil Dakar 

k nejprestižněj-
ším, nejtěžším 

a nejsledovanějším 
motoristickým závo-

dům, bylo potřeba mít své-
ho zástupce i mezi lidmi. 

Africa Twin 650 evidentně na-
značila, že je to dobrá cesta. 
Honda ale hned po roce až roce 
a půl šestpadí existence uděla-
la zajímavý tah. Africu moder-
nizovala, zvětšila motor na 750, 
předělala zásadně kapoty i kon-
strukci stroje, přesto zachovala 
její dakarskou tvář a jako men-
šího kolegu vysekla do výro-
by Transalpa 600. Ten měl stej-
ných 50 koní jako první Africa 
650, ale byl menší, nižší a ti, co 
chtěli rádobydakarku, nebáli se. 
I když z mého pohledu je Afri-
ca jeden z nejčitelnějších a nej-
ovladatelnějších dospělých stro-
jů vůbec.

Tři ventily charakteru
Právě tři ventily udělaly doslova 
díru do pouště. Dvouventilové 
véčko je nepříliš točivé a chrop-
tící, čoprovské. Čtyři ventily byly 
zase moc, motor chce vyplacho-
vat, a tudíž i točit. Ideální se uká-
zaly ventily tři. Propůjčily Afri-
ce její nezaměnitelný charakter, 
motor sice opravdu patří k hod-
ně slabým, ale... Ale jede jako 
guma. Odspodu až nahoru, cel-
kem bez naříkání a pod/přetoče-
ných klepavic.

Osvědčil se. Je to taková sta-
rá škola. Hmotnostně a optic-
ky velký motor středního obje-
mu a malého výkonu. Na štítku 
Made by Honda, což je kombi-
nace zaručující kvalitu. Motorka 
je ocelová, takže se sice nepatrně 
vlní, ale zase nepraská, je opra-
vitelná i autogenem a kladivem 
třeba v Rusku.

Devadesátá léta
Největší africaboom zažívala 
Honda v devadesátých letech, 
překvapivě po ukončení závodě-
ní na Dakaru – tam se pak za ví-
tězstvím hnala hlavně Yamaha se 
svou YZE750/850 Ténéré (poz-
ději i větším objemem).

Po celou dobu byla XRV750 
stejná, přesto se každých pár 
let dočkala aspoň jiných barev-
ných (velmi oživujících) gra-
fik a jemných zlepšení. Třeba 
digitálního tripmasteru v roce 
1992. V roce 1993 byla „Papri-

ca Twin“ trošku více přepraco-
vaná – nové plasty, nový rám, 
nádrž, upraven byl i motor 
a nižší sedlo. O tři roky pozdě-
ji se opět měnilo sedlo, uprave-
na byla spojka, zvětšil se tlumič 
výfuku, pozměnil se větrný štít 
i zadní rám na kufry. Posled-
ní kusy z výroby vyjely v roce 
2003, jako náhrada bylo před-
staveno o chvíli dřív Varade-
ro, ale ortodoxní africatwinaři 
to logicky vzali jako urážku, ba 
dokonce provokaci.

Slabiny ve slabinách
Africa má své slabiny. Podvozek 
se při jízdě ve dvou a s bagáží 
dostává snadno na limity funkč-
nosti, zadní centrála se uhře-
je a motorka se chová jako au-
tobus Karosa. Prostě se houpe 
a kolíbá, na sportovní jízdu nic 
moc, ale při cestování je to na-
opak celkem příjemné a uklid-
ňující.

Ani v jízdě sólo na žádné ská-
kání není. Podvozek je opravdu 
měkký a když jeho konstrukci 
porovnáte s dnešními (tloušťky 
vidlic, progrese pérování, kon-
strukce rámů), je nám jasné, že 
Africa je především komfortní 
cesťák, který zvládá hodně dob-
ře lehký terén. A hlavně ho zvlá-
dá zábavně.

Z hlediska jetiny
Motor je držák, koně nemá, 
moc nežere, a tak je fajn, že se 
nesype. Problémy jsou naopak 
s palivovým čerpadlem, které 
se rádo vysejpá přibližně po 15 
až 20 tisících kilometrech. Ale 
to se všeobecně ví a majitelé 
ho vozí s sebou – nebo aspoň 
jeho spínací relé, o které se jed-
ná především. Většina Afric je 
omotaná padacími rámy. Přece 
jen plasty má stroj křehké jako 
běžná cestovní motorka, takže 
pokud stroj občas čeká (doslov-
né) válení se u potoka, je potře-
ba plasty chránit trubkami.

Africo, dokázala jsi toho za 
svoji kariéru hodně. Odvozi-
la jsi hodně ztřeštěných výprav 
i manželských párů, pomohla 
postavit po celém světě nespo-
čet domů, rozjásat srdce mno-
ha chlápků. Máš fankluby, své 
opečovávatele a milovníky. Klo-
bouk dolů! A Hondo, my, mo-
torkáři, chceme novou Afriku! 
Vlastně takhle: Honda! We need 
a New Africa Twin! 
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Africa Twin
si drží cenu

Není nejmladší, přesto má hodně pěknou 
� guru a dvě krásné kulaté usměvavé oči. Ve 
světě krajinkářského cestování patří stále mezi 
nejoblíbenější přítelkyně. Právem obsadila druhé 
místo v naší anketě.

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

1983  představena Honda XLV750R
1988  ukončena výroba Hondy XLV750R
1988  představena Honda XRV650 Africa Twin
1989  představena Honda XRV750 Africa Twin
1992  přimontován digitální tripmaster
1993  redesign, upravený rám atd.
1996   upravená spojka, sedlo, výfuk atd.
2003  ukončení výroby XRV750 Africa Twin, doprodej

HISTORIE

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1989–2003
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RODOKMENOLOGIE CESTOVNÍCH ENDUR HONDY
Honda XLV750R měla označení RD01 a byla jediným endurem 
v historii Hondy, které mělo kardan. O� ciální RD rodokmenolo-
gie cestovních endur Hondy je následující: NX650 Dominator 
má typové označení RD02, novější modernizovaný RD08. Slav-
ná XRV650/750 Africa Twin měla RD03, RD04 a RD07; XR650L 
nesl RD06. Očesaný Dominátor s kulatým světlem nazvaný 

SLR650 a později ještě okulacený a přejmenovaný na FX650 
Vigor nesl RD09, Transalpové nové kulaté generace XL650V 
a XL700V Transalp mají RD10, RD11 a RD13 a ne zrovna úspěš-
ný fun bike opět na motivy odstrojený Dominator, FMX650, má 
řadovku RD12. Označení „RD05“ nebylo nikdy žádné sériové 
motorce přiřazeno.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Honda XRV750 Africa Twin

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
vidlicový dvouválec V 52°, OHC/3, vrtání 
× zdvih 81 × 72 mm, kompresní poměr 
9:1, karburátory, elektrický startér, 
pětistupňová převodovka, vícelamelová 
spojka v olejové lázni, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: ocelový jäckelový rám, 
vpředu teleskopická vidlice ∅ 43 mm 
s nastavitelným předpětím, zdvih 220 mm, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s centrální 
jednotkou Pro-Link, nastavitelné předpětí 
a komprese, zdvih 220 mm, vpředu 
2 kotouče ∅ 276 mm, dvoupístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 256 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
90/90-21, vzadu 140/80-17

Rozměry: délka 2320 mm, šířka 905 mm, 
výška 1430 mm, sedlo 860 mm, rozvor 
1565 mm, nádrž 23 l

Objem 742 cm3

Výkon 60 k@7500

Točivý moment 62 Nm@6500

Hmotnost 207 kg (suchá)

Cena od 40 000 Kč za první 

 kusy, od 80 000 Kč za 

 stroje kolem r. v. 2000

První japonské velké enduro – Honda XLV750R Ostrý speciál pro Paříž – Dakar – Honda NXR750
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