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Nemusíte být žádní vel-
cí Einsteini, abyste si na 
prstech jedné ruky spo-
čítali, že se žádný maso-

vý odliv zákazníků konat nebude, 
rozhodně ne v nejbližších měsí-
cích. Jedna věc je motorku koupit 
a druhá s ní žít, a taková prodejní 
a servisní síť Hondy je téměř troj-
násobná proti MV. Pak je tady ta 
věc s pověstí, kterou italské mo-
torky mají, proti „betonové“ spo-
lehlivosti Hond.

Nicméně být manažerem ja-
ponské značky, asi začnu speciál- 
ně tuhle slavnou italskou mar-
ku hodně sledovat. Protože mít 
doma MV Agustu, to je prostě 
pořád něco. A teď ji můžete mít za 
podmínek srovnatelných s japon-
skou konkurencí, což pro člověka, 
který japonských motorek měl už 
pět a hledá nějaké jiné povyraže-
ní, zní jako velká výzva. Když si 
uvědomíme, jak vypadá současný 
evropský motocyklový trh, zjistí-

me, že v téhle situaci je podezře-
le mnoho lidí – Japonci bojují 
o každý prodaný kus a prodejci 
evropských a amerických značek 
si mnou ruce, jak jim jdou kšef-
ty. Přitom to není tím, že by ja-
ponské motorky zničehonic byly 
špatné. Tak to prostě dneska je 
a i MV Agusta cítí svou šanci. Jak 
jsme zjistili při testu, co se techni-
ky a jízdního projevu týče, má na 
to ji plně využít.

Loni nové
Ač se to nezdá, oba stroje jsou 
loňské novinky. U MV se devět-
setdvacítka objevila jakožto „ent-

ry model“ (letos jí tuto funkci se-
bere malá 675), který můžete mít 
v jakékoli barvě, pokud to bude 
černá nebo bílá, a na nízkou cenu 
hrají i matné plasty, jednodílné 
sedlo, obyčejné radiální čtyřpíst-
ky místo monobloků apod. Vů-

bec vás to ale nemusí trápit, pro-
tože kdybyste nevěděli, že kromě 
téhle motorky existují ještě dvě 
další verze, vůbec byste jí charak-
teristiku „levná“ nepřiřkli.

Cébo je na trhu už od roku 
2008 a vypadá pořád stejně, tak 
jakýpak nový model? Jsou to de-
taily, pro sezonu 2011 dostalo 
lehce pozměněné přední světlo 
a pěkná zlatá kónická řídítka, kte-
rá se sice svým tvarem nikterak 
zásadně neliší od těch předcho-
zích, ale rozhodně se na ně lépe 
kouká než na tu chromovanou 
ohnutou trubku. V téhle barev-

né kombinaci, triko-
lóra se zlatými koly, 
je to vážně sexy stroj, 
navíc když české za-
stoupení ještě dodalo 
pěkně brumlajícího 
Akrapoviče…

Rovně a rychle
To znamená, že po-
saz zůstal pořád stejný. 
Honda je i při všech 

svých sportovních genech „seda-
cí“ motorka, což vám dává po-
cit, že si s ní můžete dovolit úplně 
všechno. Pomalý slalom, blbnutí 
po zadním kole, vše jde tak nějak 
intuitivně. Je to ale něco za něco, 
takže na rychlé dlouhé cestová-
ní to moc není. Sedlo je výrazně 
tvarované, vpředu úzká kulatina, 
vzadu široká placka, a v obou pří-
padech je to docela extrémní. Před 
chvílí vychválená široká řídítka 
v kombinaci se vzpřímeným po-

sazem znamenají, že jste na dálni-
ci v pozici obráceného deštníku.

Brutale je na rychlou jízdu bez 
debat lepší. Působí subtilnějším 
dojmem, je to víc „kolobrnda“  
a její užší řídidla a mírně před-
kloněný posaz umožňují i trochu 
svižnější dálkové přesuny. Pokud 
s kolegou na Hondě dáte závod 
o to, kdo vydrží jet déle po dálnici 
160, jste vítěz. Čas, o který budete 
dřív na benzínce, ale strávíte ma-
sírováním pozadí, neboť sedlo na 
italce je sice lépe tvarované, ovšem 
tvrdé jako prkno. Nebo se budete 
snažit vynulovat denní počítadlo, 
což je také zábava na dlouhé zim-
ní večery – krásná, oranžově pod-
svícená přístrojovka MV je kvůli 
nevhodnému fontu číslic nepří-
liš dobře čitelná a její ovládání je 
námět na román. Řídicí jednotka 
má dva režimy, Sport a Normal, 
a osmistupňovou kontrolu trakce 
(čidla rychlosti otáčení jsou ale 
jen na zadním kole, tak nevím, 
z čeho vyhodnocuje prokluz), ale 
jejich přepínání je tak složité, že 
to uděláte jednou, a potom se pů-
jdete z vyčerpání opít.

Když to začne drncat
Digitální centrála na Hondě 
s modrým podsvícením je de-
finitivně mnohem povedenější, 
ačkoli z elektronických vymože-
ností nemá Honda nic vyjma pří-
platkového ABS. To je, u Hondy 
tradičně, spřaženo s brzdovou 
soustavou s propojeným ovlá-
dáním předního a zadního kola 

a s touhle aparaturou nemůže-
te šlápnout vedle. Brzdí to skvěle 
a jinde než na okruhu vám ABS 
rozhodně překážet nebude. Cébo 
je sice v nabídce i s normálními 
brzdami, dokonce jsou vpředu 
radiální čtyřpístky, nicméně je-
jich účinek není kdovíjak výrazný. 
Ovšem chcete-li si užívat stoppie, 
je to vaše volba, tahle motorka je 
na tyhle kravinky určená.

Z brzd Brutale jsem měl trochu 
obavu. Nemám s těmito čtyřpíst-
kovými radiálními Bremby nej-
lepší zkušenosti, někde fungují, 
jinde ne, ovšem u MV Agusty mě 
potěšily ostrým nástupem a sluš-
nou silou. A to tady ani není ra-
diální pumpa. Úplně v šoku jsem 
potom byl z funkční (a silné) zad-
ní brzdy, to od italské motorky 
nečekáte.

Překvapen jsem byl také z pod-
vozku. Že je Honda měkká, tedy 
ve smyslu komfortní, to se ví – 
sice má podvozek nastavitelný 
v mnoha směrech, ale kroucení 
šroubky žádný velký efekt nemá. 
Ale co, na okruh s touhle mo-

Honda CB1000R vs. MV Agusta Brutale 920
29. březen, 13/2012

TEST

Tyhle dvě motorky spojuje víc než jen podobně výkonný čtyřválcový motor 
a výrazný design, byť u každé střižený podle jiné módy. Podobají se i cenou, 
což se při srovnání japonské velkoprodukce a italského „rodinného stříbra“ 
rozhodně často nestává. Vyfoukne MV Agusta Hondě zákazníky?
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VERdiKT

Honda/MV Agusta
Motor 7/7
Podvozek 7/6
Brzdy 7/8
Ovladatelnost 7/7
Město 6/7
Cestování 6/5
Sport 8/7
Výkon/Cena 6/6

Diagnóza: chuligán

Hezčí, ale hůře čitelná a mizerně ovladatelná

Brutale překvapí svou uživatelskou vstřícností, žádná italská zrada
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torkou stejně půjdete jen občas, 
a tehdy to přežijete, a jinak bu-
dete těžit z jejího pohodlí na běž-
ných silnicích. Ovšem že podob-
ně příjemná bude na okreskách 
i Brutale, to mě skutečně šoko-
valo. Neznám italského naháče, 

jehož podvozek by jasně nepre-
feroval hladký asfalt, ovšem MV 
je v základu tak pohodlně nasta-
vená, že nemá problém s Hon-
dou držet krok. Navíc kombinace 
Marzocchi/Sachs slibuje možnost 
skutečně funkčního štelování.

Kdo jede víc
Hodně napnutý jsem byl, jak moc 
se budou lišit motory. Oba řado-
vé čtyřválce, Honda poctivý litr, 
seškrcené jádro z Fireblada 2007, 
MV Agusta o sedmdesát kubíků 
menší, ale zase papírově o pár ko-
níků silnější.

Cébéčko je známo svým záta-
hem ve středních otáčkách. Není 
to brutalita typu Z1000, které se 

podobá lokomotivě, ale 
takový krásně hutný tah, 
jako když u „dehťáka“ 
foukne turbo. Na rozdíl 
od přeplňovaných motorů 
je tady ale i silný spodek, 
takže akcelerace je oka-
mžitá vlastně na jakouko-
li rychlost a jakékoli otáč-
ky, i když takovou hranicí, 

kdy se „slušné“ dělí od „skvělého“, 
jsou čtyři tisíce. Pět, šest, sedm, 
ani nepotřebujete točit dál, na 
šestku tou dobou už stejně jedete 
asi sto sedmdesát.

Brutale má převod plus mí-
nus stejný, možná o fous poma-
lejší, a stejně jako Honda umí 
vrčet městem páďo na dva tisíce 
a tvářit se, že jí to vůbec nevadí. 
Pocitově je odspodu slabší a při-
znám se, že jsem jí do akcelerač-
ních zkoušek nedával moc vel-
ké naděje. Menší objem, zdála 
se slabší než profláknuté cébéč-
ko… Jenže mě čekalo překvape-
ní. Oukej, do čtyř tisíc je vláč-
nější než Honda, tahle hranice 
je u MV výraznější. Ale zase to 
není takový rozdíl, že by vám 
cébo uletělo. Ovšem s ručič-
kou otáčkoměru nad čtyřkou, 
tzn. kolem kilíčka, jde Brutale 
do vedení a jak narůstají otáčky, 
roste i chuť italské krásky uká-
zat na toho japonského ufouna 
dlouhý nos. Zatímco Honda je 
nahoře taková nijaká a je cítit, že 
tenhle motor koně měl a teď je 
nemá, MV je šťastná jako vever-
ka ve skladu oříšků. Akcelerace 
na trojku z nějakých osmdesá-
ti to jednoznačně potvrdila – 
koně italce rozhodně nechybějí 
a už tenhle základní, nejlevnější 
a nejslabší model je důstojným 

konkurentem japonského eta-
lonu.

Fungují obě
A ve stejném duchu vyznívá i zá-
věr celého testu. Můžete řešit, jest-
li vám na MV nebude haprovat po 
čase elektronika nebo jak dlouho 
budete čekat na díly, když to někde 
rozšviháte, ale s první věcí vám 
nepomůžeme, na to jsou běžné 
testy moc krátké, a co se dílů týče, 
české zastoupení se pyšní celkem 
naditým skladem. U Hondy víte, 
že nešlápnete vedle.

Pokud jste ale řešili, jestli si 
s italskou motorkou nekoupí-
te kromě exkluzivního vzhledu 
a loga na nádrži i italské chování, 
tak to buďte v klidu. Brutale fun-
guje úplně normálně jako každá 
jiná motorka. Není to nejdoko-
nalejší stroj na světě (tvrdé sed-
lo, přístrojovka), ale to CB taky 
ne, takže ve finále asi rozhodne 
vzhled – japonské techno proti 
italské eleganci. A to je jen věcí 
vašeho vkusu. 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy Honda ČR a Moto Arte.
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Podvozky na 
české silnice

Za podobné 
peníze

Pár koní 
rozdíluHonda CB1000R vs. MV Agusta Brutale 920
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MV Agusta Brutale 920

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 73 × 55 mm, 
kompresní poměr 13:1, vstřikování Mag-
neti Marelli 5SM s hrdly Mikuni ∅ 46 mm, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový příhradový rám 
s hliníkovými bočními tahy, vpředu USD 
vidlice Marzocchi ∅ 50 mm, zdvih 125 mm, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem Sachs, zdvih 120 mm, 
obojí plně nastavitelné, brzdy Brembo 
vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 210 mm, 
čtyřpístkový třmen, pneu Pirelli Angel 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, lité 
ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2045 mm, šířka 775 mm, 
sedlo 825 mm, rozvor 1430 mm, úhel řízení 
25°, stopa 103 mm, světlá výška 140 mm, 
nádrž 23 l

Objem 921 cm3

Výkon 96 kW/130 k@10 500

Točivý moment 95 Nm@8100

Hmotnost 190 kg (bez náplní)

Cena 289 000 Kč

TEcHNicKé údAjE
Honda cB1000R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
75 × 56,5 mm, kompresní poměr 11,2:1, 
vstřikování PGM-FI ∅ 36 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový páteřový rám, vpředu 
plně nastavitelná USD vidlice Showa  
∅ 43 mm, zdvih 120 mm, vzadu 
jednoramenná hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Showa, zdvih 128 mm, nastavitelné 
předpětí a odskok, brzdy Nissin propojené 
s ABS (C-ABS) vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, 
třípístkové třmeny, vzadu kotouč ∅ 256 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Bridgestone BT-015 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Rozměry: délka 2105 mm, šířka 785 mm, 
výška 1095 mm, sedlo 825 mm, rozvor 
1445 mm, úhel řízení 25°, stopa 99 mm, 
světlá výška 130 mm, nádrž 17 l (4 l rezerva), 
olejová náplň 3,6°

Objem 998 cm3

Výkon 92 kW/125 k@10 000

Točivý moment 99 Nm@7750

Hmotnost 222 kg (provozní)

Cena 274 900 Kč  

 (249 900 Kč bez ABS)

TEcHNicKé údAjEJistota v pomalých zatáčkách 
je u Hondy vynikající

Plně digitální budík sedí 
do sci-fi designu stroje

SouRozENci
Přestože Honda nabízí naháčů celou řadu (na webu jich najdete 
i se stopětadvacítkou hned sedm), v případě modelů CBF a nové-
ho NC se jedná o motocykly, které jsou od litrového CB tak odlišné, 
že je za sourozence rozhodně brát nemůžeme. Jediným bratrem 
v podobném triku je tak šestkový Hornet, jenž svou spřízněnost 
dává od loňského faceliftu jasně najevo. Pokud vám 102koňové 
šestikilo k životu stačí, ušetříte proti litru balík peněz – v akci jsou 
nyní sršáňové k mání už od 160 tisíc.

Italka naopak potvrzuje latinskou posedlost rodinnými klany. Nově 
dostane pro letošek tříválcovou 110koňovou sestřičku Brutale 675, 
ale pokud preferujete plnotučnou zábavu, máte na výběr z dalších 
dvou čtyřválcových variant. Po bezpočtu předchozích verzí se ofici-
ální letošní nabídka ustálila na nových modelech 1090 R a 1090 RR. 
Pokud se vám 144 koní a 112 newtonmetrů prvně jmenované zdá 
na naháče trochu silné kafe, tak před ererem s jeho 158 koňmi 
a monoblokovými brzdami zbaběle zdrhnete za roh.

Nejdivočejší 
Brutale 1090 RR

Hornet od loňska 
vypadá jako CB


