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T ransalp XL700V byl před-
staven na výstavě v Paříži 
roku 2007 jako horká no-
vinka pro modelový rok 

2008. Transalp byl vždy desig-
nově konzervativní a nový mo-
del spíše rozdělil zájemce na dva 
tábory. Jedni se pro něho nadchli 
a druzí ho zavrhli.

Po 20 letech do Španělska
První byla šestistovka, která s ně-
kolika změnami vydržela v pro-
gramu od roku 1987 do roku 
2000. Nahradila ji 650 vyráběná 
v Itálii a nyní se Transalp vyrábí 

ve Španělsku u Montesy-Hondy 
v Barceloně spolu s dalšími mo-
dely Hondy.

Původní Transalpy nesly na 
boku přízvisko Rally Touring 
a měly vpředu velké kolo s mo-
tokrosovým průměrem 21 palců. 
XL700V má vpředu menší deva-
tenáctku, což se spolu s přitvr-
zením pérování (menší zdvihy 
177 a 173 mm) a prodloužením 
kývačky pozitivně projevilo na 
jízdních vlastnostech stroje na 
silnici. Motocykl má oproti před-
chůdci ještě lepší manévrovatel-
nost při kličkování v městském 
provozu, přitom je stabilnější na 
dálnici i v zatočených okreskách. 
Jeho chování rychle budí důvěru 
a jezdec se za jeho řídítky hned 
cítí jako doma a bezpečně.

Cestovní geny
Posaz na Transalpu je přiroze-
ný, malý větrný štítek dělá do-
jem, že mnoho větru nezadrží, 
ale ani ve 150 km/h necítíte větší 
tlak na helmu. Motor není žád-
ný trhač asfaltu, ale funguje pří-
jemně v rozmezí 3000 až 7500 
otáček a nechá si bez škubání 
líbit i 1500. Je to upravený mo-
tor z Deauvillu, oproti předcho-
zímu Transalpu 650 je převrtaný 
o dva milimetry, takže jeho ob-

jem je 680 kubíků, a také se zvět-
šil počet ventilů ve válcích ze tří 
na čtyři. Elektronické vstřiko-
vání PGM-FI pracuje bezchyb-
ně a na plyn reaguje bez sebe-
menšího škubnutí, jaké známe 
u leckterých moderních stříka-
ček s Euro 3. Výkonu přibylo asi 
šest koní, přitom hmotnost na-
rostla jen nepatrně na provoz-
ních 214 kg.

Brzdy se montují na Transalpa 
dvojí. Verze bez ABS nemá du-
ální brzdy a vpředu koušou dva 
dvoupísty, vzadu jeden jednopíst. 
Malé kotouče nemají při vyšších 
rychlostech nějakou enormní 
sílu, ale stačí. Verze s CBS a ABS 
má vpředu třípístky.

Kvalitní, ale rozpočtovka
Transalp je vesměs hodně hezky 
udělaná motorka, designově uce-
lená. Zklamáním jsou pro mě tedy 
levně vypadající barvená řídítka 
a ještě více levně vzhlížející plasťá-
ky na jejich koncích. Ovladače jsou 
snad ty nejlevnější, které hondič-
tí mají v šuplíku kdesi z dob Afri-
ca Twinky.

Jeden kulatý otáčkoměr a mo-
derní digitální placka ukazující 
okamžitou rychlost, hodiny, stav 
paliva, teplotu motoru, celkové 
a denní kilometry. 

Jízdní pozice je pohodlná, sedí se 
více cestovně vzadu a relativně dost 
dole. Gumové stupačky jsou více 
vpředu, sedlo je velmi pohodlné, 
řídítka jsou docela nízko. Sedlo je 
viditelně dvoustupňové, jezdec sedí 
odděleně, spolujezdec má k dispo-
zici ohromnou prostornou lavici 
a dvojici plastových madel, která 
jsou k držení velmi příjemná.

Poctivá motorka
Stejně jako předchozí genera-
ce Transalpů, je i ten nový pěk-

ně sladěný a povedený 
a paušálně vzato nemá 
žádnou chybu. Opro-

ti šestistovce a šestsetpadesátce je 
sedmistovka mnohem použitel-
nější na silnici, ale kvůli tvrdšímu 
podvozku a menšímu kolu vpředu 
už není příliš vhodná na nějaké en-
durování. I když na štěrkovkách se 
chová velmi dobře a díky nízkému 
sedlu a malým rozměrům (opro-
ti asi všem dvouválcovým endu-
rům) je vhodná i pro ženy a dív-
ky. Myslím, že Transalpu cenově, 
objemově i váhově odpovídá ako-
rát Kawasaki Versys. Ten je oproti 
Hondě o trochu zábavnější funbi-
ke, ale ve výsledném použití zvlá-
dají obě mašiny skoro to samé. 

Kvalita je typická hondí. Sice 
jsem se o kus výš de facto odplivl 
na levná řídítka a ovladače, ovšem 
to jsou právě ty věci, které snižu-
jí cenu stroje, ale neovlivňují jeho 
funkci. Transalpy všech generací 
po celém světě najíždějí desetitisí-
ce kilometrů, leckomu tato motor-
ka, jak se říká, „postavila barák“. 
Sedmistovka kvalitou nevyboču-
je, i když vypadá jako nějaká „dy-
zajnovka“, je robustní a nechá si lí-
bit dost raubířské zacházení. 

seCond hand Honda XL700V Transalp

TeChniCKé údaje

honda XL700V Transalp
Objem 680 cm3

Výkon 60 k@7750

Krouťák 60 nm@5500

Hmotnost 214 kg (provozní)

Sedlo 841 mm

Spotřeba 5,5-7,5 l/100 km

Zlaťák pro všechno
Ani malý, ani velký. Ani slabý, ani silný. Prostě tak 
akorát. Mašina pro všechny a pro všechno. Taková 
je poslední, již tříletá generace legendárního 
Transalpa.
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Kvalita, zpracování  
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Tomáš Mašek
prodej, servis, Racing Team HJM, Lety

Sedmikilo Transalp je motorka bez tech-
nických problémů, na servis nám sem 
jich jezdí poměrně dost a kromě garancí 

a běžné údržby nevíme o jakýchkoliv za-
peklitostech. Motor je skoro nezničitelný, 
ale přesto bych údržbu a výměny neza-
nedbával. Velký servis, při kterém se dělá 
olej, filtry, svíčky a kontrolují se ventily 
(šroubky), je ve 12 000 km.

serVis a ProbLémy

1987  představení XL600V Transalp
1991  výměna zadní bubnové brzdy za kotouč
1994  facelift
1996  nové karburátory, zapalování
1997  přibyl druhý kotouč přední brzdy
2000  představení XL650V Transalp
2007  představení XL700V Transalp

hisTorie

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2007 - současnost

Cena: od 120 000 Kč 

hodnoCení

Motorka pro 
každý den

ČMN hodnotí 
plným počtem

Snese i drsnější 
zacházení

Honda po dvaceti letech 
výroby Transalpa upustila od 
konzervativnosti a nechala designéry 
na kapotách pěkně vyřádit

Oproti šestistovce a šestsetpadesátce je 
sedmistovka mnohem použitelnější na silnici

1987


