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Jako tradičně na konci února 
proběhl večer plný zábavy a po-
řádně prohnutých stolů pod 

spoustou zabijačkových laskomin, 
které přijelo ochutnat na čtyři stov-
ky motorkářů z Čech, ale i ze Slo-
venska a Německa. O živou hudbu 
se letos postarala kapela Made In 
Garage, která si zde střihla premié-

ru. Pódium a parket, kde se v průbě-
hu večera střídali křepčící a soutěže 
chtiví bajkeři, jinak ovládal moderá-
tor a neskutečný bavič Fáfa. 

V průběhu večera bylo rozloso-
váno 150 cen z tomboly a ta hlavní, 
pěkně vysmáté selátko, také našla 
svého nového šťastného majitele. 
36 kg jitrnic, 16 kg jelit, 32 kg tla-

čenky, 40 litrů prdelačky, přes 40 kg 
sádla a škvarků skvěle navařila, na-
smažila a naškvařila partička MA-
XXL motorkářů z Veleně u Prahy, 
která kromě zimní Prasopárty po-

řádá také další vypečenou a oblí-
benou letní akcičku pod názvem 
Maxlování, na níž krom nabitého 
programu, jak kluci prozradili, za-
hraje i jedna z nejlepších revival 
kapel AC/DC v Evropě Špejbl´S 
Helprs AC/DC a také partička 
Ramm Stein! CZ. Tak si nezapo-
meňte zapsat do svých moto diářů 
datum 23.–25. květen: 10. Maxxlo-
vání, Mírovice u Prahy. 
 Stanislav Smékal
 foto: Beny MAXXL MC

Ivo Helikar, ivo@cmn.cz
foto: Honda, archiv

Horneta připravila Hon-
da na sezonu 1998, teh-
dy to byla obrovská pec-
ka, konkurence nic tak 

sportovního nenabízela. Bez vá-
hání se o téhle motorce mohlo 
mluvit jako o prvním skutečném 
sériovém streetfighteru. Lehké 
modernizace se malý Hornet do-
čkal v roce 2000, kdy bylo přední 
16" kolo nahrazeno běžnější se-
dmnáctkou, další přišla ve 2003 
(emise, lehce plasty, přístrojovka) 
a větší o dva roky později v roce 
2005 – obrácená vidlice, kapotka 
nad světlem apod. 

V roce 2007 byl představen zce-
la nový model s velmi specifickým 

designem, hliníkovým rámem 
a motorem z nového RR a ukon-
čily se tak spekulace o brzkém 
konci výroby motocyklu pod tím-
to jménem. Do sezony 2011 po-
tom Sršeň vstoupil s další řadou 
změn, vzhled se uhladil do stylu 
velké CB1000R, ale to už byla la-
butí píseň, která skončila loni.

Byl i s kapotou
„Není nad street a šest set kubíků 
k radosti skutečně stačí. Kdo říká 
něco jiného, neví, o čem mluví. Na-
víc není drahý, vhodný i pro začí-
nající nebo méně zkušené jezd-
ce, ale přitom je fakt velice akční 
s mnohostranným využitím,“ to-
hle povídání není jen vzkaz zami-
lovaného majitele, něco na něm 
po celou dobu výroby bylo.

V roce 1998 šlo o nadprůměr-
ný motocykl. Nedá se však popřít, 
že s přibývajícími léty stroj začal 
morálně, ale i technicky poněkud 
pokulhávat, i když stále patřil ke 
špičce své kategorie. Moderniza-
ce se staly nutností. Hornet 600 si 
získal velkou oblibu a nebylo divu, 
jeho design neurážel, jezdilo se na 
něm vždy příjemně, jen emoce 
možná trochu scházely.

Příznivců však měl všude víc 
než dost. Na výběr dostali maji-
telé čistou nahatou verzi a polo-
kapotovaný model S, ten však byl 
v nabídce jen krátce od roku 2000. 
Přitom aerodynamická poloka-
potáž zvyšovala hmotnost stroje 
jen o zanedbatelné dva kilogra-
my. U těchto dvou verzí jste našli 
několik změn. Nešlo jen o polo-

kapotáž modelu S s bočními kry-
ty, přecházejícími do zeštíhlené 
přední masky s větrným štítkem 
a tvarovaným světlometem, za-
tímco nahatá verze byla vybavena 
klasickým kulatým předním svět-
lem. I přístrojovka byla rozdílná, 
naháč měl dva analogové budíky 
s bílým podkladem, Ve výbavě 
obou byl rychloměr, otáčkoměr, 
denní i celkové počítadlo naje-
tých kilometrů, palivoměr, schá-
zela ale kontrolka rezervy.

spolehlivá technika
Srdce motocyklu tvořil kapa-
linou chlazený řadový čtyřvá-
lec, na rozdíl od konkurenčního 
vzducháče Suzuki Bandit. Hon-
da použila motor z modelu CBR 
se šestistupňovou převodovkou. 
Konstruktéři však snížili výkon 
o 8,4 koně a průměr karburáto-
ru zmenšili z 36 na 34 mm. Tlu-
mič výfuku byl vyveden pod pra-
vou stranou sedla, což bylo velice 
efektní řešení, jež se stalo typic-
kým znakem téhle motorky. Pá-
teřový rám z ocelových trubek 
si Hornet vypůjčil z endura SLR 
650, kola a pneumatiky z mo-
delu Fireblade. Tlumiče nesly 
značku Showa, vzadu s centrální 
jednotkou monoshock se sedmi-
stupňovým nastavením předpě-
tí pružiny. Podvozek byl tvrdší 
a umožňoval sportovnější jízdu. 
Dvojité přední kotoučové brzdy 

s dvoupístkovými třmeny fungo-
valy na svou dobu dobře, s přes-
ným dávkováním tlaku, ale nej-
spíš to byl nejslabší článek, v roce 
2000 byly vylepšené. 

Pomalé stárnutí
V roce 2005 došlo k poslední 
modernizaci původního mode-
lu, vepředu byl Hornet vybaven 
zlatou vidlicí upside-down znač-
ky Showa bez možnosti nasta-
vení, zadní centrál zůstal stejný. 
Analogové přístroje se změnily 
na digitální, kontrolka stavu pa-
liva znovu chyběla, ale rezerva se 
ohlašovala kmitáním signalizace 
paliva. Honda si vyhrála se čtyřmi 
výklopnými háčky na zavazadlo-
vou síťku pod sedlem, které bylo 
možné vysunout po odemknutí 
sedla. K dispozici byla velká vo-
litelná výbava, například alarm, 
kryt sedla spolujezdce, vyhříva-
né rukojeti řídítek, neodpružený 
blatník nebo o 20 mm nižší sedlo 
pro jezdce malých postav. Výho-
da byla, že motocykl tohoto typu 
stárnul pomalu: „Víte co se mi na 
mém pětiletém Hornetu nejvíc 
líbí? Že tenhle motocykl snad ne-
zestárne ani za dalších deset let. 
Vždycky to bude klasika, která ne-
urazí, a to ani v době, kdy budou 
současné módní výstřelky jiných 
modelů dávno zastaralé.“ 

Úplně v novém
Jenže i to bylo málo, a tak muse-
lo dojít v roce 2007 k zásadní mo-
dernizaci. Změnilo se prakticky 
všechno, počínaje motorem mo-
delu CBR600RR s výkonem po-
sunutým na 102 koně. Výfukové 
potrubí bylo zakončené módní 
krátkou koncovkou, dvoupístkové 
třmeny předních brzd byly mož-
né nahradit třípístkovými s ABS. 
Trubkový rám vyměnil hliníkový, 
totálně jiný byl design předního 
světla s integrovanou přístrojovou, 
který byl trnem v oku mnoha mi-
lovníků staré generace. Hmotnost 
se snížila o 5 kg a Hornet se mohl 
vrátit na čelo nahaté šestistovkové 
kategorie. Později dostaly tlumi-
če možnost plné nastavitelnosti, 
v roce 2011 se tvary Horneta ještě 
o něco přiostřily a změnou prošla 
zadní část stroje.

V současnosti šestistovku Hor-
net v nabídce Hondy už nenajde-
te, jako náhrada je určen model 
CB650, ale každý z těchto naháčů 
patří trochu do jiné ligy. Možná 
se dá v dalších letech čekat nový 
malý Hornet, kterého konkurence 
donutí k vyššímu objemu, vždyť 
v šestistovkách už žádná není, 
ostatní značky jedou osmistov-
ky. Jde jen o to, aby nám neschá-
zel stejně dlouho jako jiná legenda 
značky, dvouválec Africa Twin. 
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Superbiky jsou pro vás příliš agresivní, s endurem na drapácích se těžko vydáte 
do Evropy, litry jsou za hranicí vašich finančních možností a navíc se trochu 
obáváte jejich výkonu? Pak je pro vás nejzajímavější volbou nahatý street 
s objemem 600 cm3. Hotovou legendou této kategorie je Honda Hornet.

Honda CB600F Hornet (1998)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec, OHC/4, vrtání × zdvih 
65 × 45,2 mm, kompresní poměr 12:1, 
4 karburátory 34 mm, elektrický startér, 
spojka vícelamelová v oleji, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod 
O-kroužkovým řetězem

Podvozek: páteřový ocelový rám, vpředu 
nenastavitelná teleskopická vidlice Showa 
∅ 41 mm, zdvih 125 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s tlumičem Showa,  zdvih 
128 mm, nastavitelné předpětí, brzdy Nissin 
vpředu 2 kotouče ∅ 296 mm, dvoupístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 220 mm,  
jednopístkový třmen, pneu vpředu 
130/70ZR16, vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 
3,50“/5,00“

Parametry: délka 2090 mm, šířka  
730 mm, výška 1060 mm, světlá výška  
140 mm, rozvor 1420 mm, nádrž 16 l, 
olejová náplň 4 l

Objem 599 cm3

Výkon  70,6 kW/96 k @12 000

Točivý moment 62,7 nm@9500

Hmotnost bez náplní 176 kg

teCHniCké ÚDaJe

v PŘÍŠtÍCH ČMn
Peugeot Jet Force 50/125/125 Compressor: Jet Force zastupuje elegantní 
francouzskou školu. V nabídce byl nejen jako malá padesátka, ale hlavně jako svižná 
stopětadvacítka. Pokud byste rádi sáhli po něčem ještě sportovnějším, na vrcholu 
této řady skútrů byl model 125 Compressor. Co myslíte, stála kompresorová verze pro 
městské vozítko za zvýšené náklady při nákupu? 

Napište nám na  e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Úděl legendy

ABUS – to nejlepší zabezpečení vašeho stroje
Jednička v oblasti zabezpečovací techniky, německá společnost 
ABUS, nabízí velmi rozmanitou škálu řešení zabezpečení vaše-
ho stroje. Podle vkusu i potřeb si můžete vybírat mezi nejrůz-
nějšími kotoučovými zámky, řetězy, U-zámky nebo pevnostní-
mi, ale zároveň flexibilními Steel-O-Flex. Je tu ale ještě jeden 
šikovný produkt, a sice speciální řada zámků Bordo.

Tyto zámky byste mezi motozámky hledali marně, jsou 
primárně určené pro cyklisty, ovšem jejich kvality se dají oce-
nit i v případě zabezpečení motocyklu. Samozřejmě je nutné 
poohlédnout se po nejvyspělejší řadě, označené Granit. Ta spl-
ňuje veškeré vysoké bezpečnostní požadavky a zámky s tímto 
atestem úspěšně absolvovaly náročné testy proti brutálním 
metodám otevření, přičemž je tu opět patentovaný uzamyka-

cí systém ABUS X-Plus s kódovou kartou pro výrobu náhrad-
ních klíčů.

Zámky Bordo se prodávají včetně transportního pouz-
dra (vhodné pro uchycení na rám kola, ale jistě by se našlo 
místo, kam s ním na motorku) a ve složeném stavu jsou 
velice skladné (rozměrově podobné většímu kotoučovému 
zámku). Jednoduchým rozložením (na způsob dřevěného 
metru) máte k dispozici praktický obvodový zámek, který 
je tvořen několika vysoce pevnostními pláty o síle 5,5 mm, 
vyrobenými ze speciální tvrzené oceli, potažené navíc 
ochrannou vrstvou v kombinaci plast/guma, takže nehro-
zí žádné škody při instalaci. Dostupné jsou v délkách od 
70 cm do 120 cm, je možnost napojit více zámků do sebe, 

a jak je u ABUSu 
zvykem, dají se u této 
řady sjednotit klíče s jinými 
zámky ABUS. S cenou 2929 Kč 
včetně DPH za ABUS Bordo Gra-
nit X-Plus 6500 (85 cm, 1580 g), 
se kterým dostanete i pětiletou 
záruku a možnost vybrat si ze 
třech barevných provedení (bílá, 
červená, černá), se jedná o velmi za-
jímavou alternativu mezi klasickým ko-
toučákem a řetězem.
Pro více informací navštivte www.abus.cz PR

Hlavní cenou čuník
5. Prasopárty, Radonice, 22. 2.

AkCe A SRAzy

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1. generace: 1998–2006

 2. generace: 2007–2012
Cena: od 55 000 Kč

HODnOCenÍ

seRvis
Prohlídka každých 6000 km, výměna oleje každých 12 000 km, specifikace 10W40, 
ventilové vůle sání 0,16 mm, výfuk 0,22 mm

v ČMn BaZaRu na stR. 11

2005 2007 2011


