
27české motocyklové noviny

Martin DeCarli
foto: archiv

Jestliže eNko bylo zmenše-
ninou velkých Bol d´Orů, 
ereso se ubíralo úplně ji-
ným směrem. Model N byl 

cesťáček, RS sporťáček.

Filmový předek
Místo řadového dvouválu tady 
máme jednobuch – ovšem na 
rok vzniku technicky velmi vy-
spělý. Byl to jeden z prvních 
masově vyráběných motorů se 
čtyřmi ventily. Aby se maximál-
ně eliminovaly vibrace, inžený-
ři zvolili dva vyvažovací hřídele. 
Lehký vzduchem chlazený jed-
noválec byl zpřevodován pěti-
kvaltovou převodovkou a jako 
snad jediné mínus by se mu dala 
vytknout absence elektrického 
startéru. Tenhle dodnes v řadě 
modifikací vyráběný motů-
rek nevznikl současně s RS, ale 
s jeho základem drandili edu-
risté již od roku 1972 v modelu 

XL250. Ty, jež si tuhle pramáti 
endur nevybavují, odkazuji na 
„Jestli se rozzlobíme, budeme 
zlí“ s Budem Spencerem a Te-
rencem Hillem. Ty gangy zlých 
výrostků lítaly právě na prvních 
ixelkách, káelkách.

Zatáčí sama
Zatímco CB250N nutí k po-
stesknutí, u RS zajásám. S pl-
nou nádrží měla RS 146 kg, 
parádní výkon 26 k a do někte-
rých zemí dokonce bylo koní-
ků 33. Abych ji přirovnal k ně-
čemu z doby současné, je to asi 
jako kdybyste do ještě nedáv-
no prodávané Hondy CG125 
dali dvěpáďo. Mrštná ještěrka 
na dojíždění do práce, na vy-
blbnutí v utažených zatáčkách, 
prostě radost skloubená s uni-
verzálem. Komu by vadila drá-
těná kola a subtilní design?

Kdo nic neudělá...
...nic nezkazí. Spartánskost je 
tak vysoká, že už vyšší být ani 
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Prodej znaËkov˝ch motocykl˘
a Ëty¯kolek za nejlepöÌ ceny na trhu.

P¯ÌsluöenstvÌ, doplÚky.
Z·ruËnÌ i poz·ruËnÌ servis.

Leasing, ˙vÏr.
MOTOSAM, ÿevniËov 462, Okr. RakovnÌk, tel.: 774224820

Honda CB250RSsecond hand

Je dost neobvyklé, když ve stejné třídě 
dělá jedna značka naprosto odlišné 
stroje. Paralelně s „lidovou“ CB250N 
prodávala Honda v osmdesátých letech 
konkurentku CB250RS.

Úplně jiné CB

TechnicKé údaje

honda cB250Rs

Objem 248 cm3

Výkon 26 k@8500

Točivý moment 12,6 nm@8000

Pohotovostní hmotnost 146 kg

Spotřeba do 4 l/100 km

Výroba se rozběhla v roce 1980 
pod označením RS-A, to ještě měla 
kickstartér a automatický dekompre-
sor. Rokem 1982 ji doplnila verze De 
Luxe RS-DC, která už se pyšnila elek-
trickým startérem, malou kapličkou 
kolem světla a kupodivu i originál dr-
žáky na originál malé kufříčky! Výroba 
byla ukončena v roce 1985.
Honda vyráběla současně těžkou línou 

dvouválcovou CB250N (tam bych ty 
kufry chápal) a zároveň lehkou, mršt-
nou a nadupanou Hondu RS. Jestl  
že eNko mělo hypermoderní lisovaná 
kola Comstar, její sokyně se musela 
spokojit s galuskami na drátech. Byly 
sice sestřičky, ale navenek se tvářily 
jako nevlastní Marfuša a Nastěnka. 
Spojovala je však maximální spolehli-
vost a téměř nesmrtelná životnost.

hisToRie

ZKušenosTi majiTele
Jirka Šlahoun Urban

Svého prvního japonce CB250RS 
jsem koupil v roce 1991. Byl to rok 
výroby 1984 s 44 000 najetými ki-
lometry (tehdy se ještě tachometry 
nestáčely). Jediné, co jsem za dobu 
ježdění dělal, byla oprava spína-
cí skřínky a přetěsnění ventilové-
ho víka. Šestadvacet koní, přesná 
převodovka, skvělá ovladatelnost 

a maximálka 145 km/h byl pro mě 
po přesedlání z kejvajdy maximál-
ní luxus. Posaz byl velmi příjemný 
jak pro řidiče, tak pro spolujezdce. 
Velmi rád na tuhle motorku vzpo-
mínám a dodám, že tento můj stroj 
jezdil ještě mnoho let po Českých 
Budějovicích s dvojitými řídítky ve 
službách autoškoly. A co následo-
valo u mne? No jasně že Honda, ale 
trošku větší Fourynka 750!

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/ Cena 

hodnocení

nemůže! Nečekejte úchyty na 
kufry, palivoměr či denní ta-
cho. Buďte rádi, že máte blin-
kry a zajímavě působící obdél-
níkové přední světlo. Ostatně 
překopávky na „touring“ vý-
bavu bych asi díky celkovému 
charakteru motorky ani moc 
nedoporučoval. Za výbavu 
můžeme u RS klidně považovat 
přední 250mm přední kotou-
čovou brzdu.

Jestli někdo spočítá, ko-
lik motorů používaných v RS 
bylo vyrobeno, má u mne flaš-
ku saké. Všude tam, kde se pěs-
tuje rýže a požírají syrové ryby, 
jezdí tenhle nesmrtelný motor 
a jeho deriváty. Stačí mu mi-
nimální údržba, zvládá tvr-
dé zacházení, a to s neskuteč-
nou spotřebou kolem 3,5 litru. 
Takže s plnou třináctilitrovou 
nádrží máte dojezd 350 km! 
Počítám, že v Malajsii při ce-
loročním provozu tankují ma-
ximálně dvakrát do roka. Kvůli 

takovýmhle stojům šediví vlasy 
pod „ručníky“ šejků v Dubaji – 
za co si pak chudáci mají stavět 
okruhy na Moto GP s průjez-
dem hotelovými ložnicemi?

Resumé jednoduché
Mlaďasové po tomto stroji asi 
zrovna lační nebudou, přeci jen 
už tyhle bajky mají něco za se-
bou. Ve Velké Británii není vý-
jimka 50 000 mil na motoru 
bez GO. Design už také zrov-
na není ve stylu dnešních Ya-
mah YZF-R125. A to, co platí 
pro dvouválcové N, platí i zde 
– ani po verzi RS se youngti-
meristi zatím neohlížejí. Takže 
asi nejsnáze CB250RS nalezne-
te zahrabané v senících rakous-
kých zemědělců nebo u chatrčí 
na Jamajce, kde se bude nejspí-
še jednat o dopravní prostředek 
rozvětvené rodiny. Jestli vás ně-
čím sporťáček od Hondy zaujal, 
shánět musíte na německém 
trhu. 

Absolutní hodnocení ČMN: 

Výroba: 1980 - 1985
Cena: od 10 000 Kč

Jednoduchost stroje a mnohdy zbědovaný stav při koupi dohnaly 
mnoho šikovných rukou k mistrovským dílům

Definice sportovních strojů se každou dekádu viditelně mění


