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Známá maďarská společnost 
HealTech Electronics, zabý-
vající se již dlouhá léta vý-

vojem a výrobou různých elek-
tronických doplňků, jako jsou 
dobře známé ukazatele rychlost-
ního stupně Gipro, představila pro 
letošní sezonu plně nastavitelný 
indikátor přeřazení s vysoce svíti-
vou SMD LED – Shift Light pro.

Určitě si teď říkáte, že po-
dobné „světýlko“ dělá spous-
ta firem, jenže Shift Light pro 
je svým způsobem revoluční. 
Jde o nejmenší „shift light“ mo-
dul na světě, u kterého si navíc 
můžete pomocí mobilu či table-
tu s androidem nebo přes počí-
tač bezdrátově propojením přes 
bluetooth naprogramovat počet 
blikání, délku, svítivost i barvu 
záblesku, a to hned pro tři úrov-
ně indikace otáček zvlášť. Hodně 

zajímavé. A vzhledem k tomu, 
že na mé okruhovce GSX-R600 
K5 je sériově zabudovaná kont-
rolka víceméně k ničemu, s chu-
tí jsem přijal nabídku dovozce, 
firmy 1-BIKE, vyzkoušet si toto 
minizařízení v praxi.

Nenáročná instalace
V balení najdete vše potřebné, 
takže kromě vlastního umu a ně-
jakých štípaček, popř. elektrikář-
ské pásky nepotřebujete nic. Já 

a elektrika, to nikdy nešlo dohro-
mady, proto jsem požádal našeho 
IT specialistu s velkým technic-
kým nadáním, kolegu Michala 
Řádka, o pomoc. Pro něj to byla 
naprostá hračka a montáž mu za-
brala asi minutku.

Ukazatel je napájen klasicky 
+/-, přičemž je tu ještě jeden kab-
lík, který se musí připojit tam, 
kde „teče“ informace o otáčkách 
motoru. Máte na výběr, jestli na-
píchnete napájení otáčkoměru, 
nebo lépe vodič signálu od kliko-

vého hřídele kdekoliv mezi sen-
zorem a řídicí jednotkou, což byl 
náš případ. Vždycky to jsou dva 
dráty, z čehož to umí jen jeden, 
a my se samozřejmě napoprvé 
trefili do toho „mrtvého“. Kont-
rolou, že se jednotce dostává vol-

Schválně, který japonský 
cruiser vám za posled-
ních řekněme deset let 
utkvěl v paměti tak, že 

ho poznáte naprosto bezpeč-
ně na první pohled? Mě na-
padá akorát Intruder M1800R 
od Suzuki, svalnatý poloka-
potovaný dragster, a Honda 
VT1300CX alias Fury. Jenže ta 
na dálku sice vypadala jako hus-
tokrutá stavba, ovšem při pohle-
du z blízka byl dojem ze všech 
těch chromovaných plastíků 
poněkud rozpačitý.

To Yamaha ne, 
ta působí bytelně 
a plechově, skoro 
jako kdyby ji vy-
robili v Milwau-
kee. A možná 
za to může prá-
vě stávající velká 
obliba a rostoucí 
evropské prode-
je nejslavnějšího 

amerického železa, že se Yamaha 
rozhodla XVS1300 Custom, již pár 
let prodávaný v USA pod označe-
ním Star Stryker (s dovolením to-
hle jméno budu také používat), 
nabízet také na starém kontinentě, 
kde v posledních letech cruisery 
a choppery rozhodně nebyly kdo-
víjak obchodně úspěšné.

Japonský Breakout
V nabídce H-D nemusíme pro po-
dobný stroj chodit daleko – Brea-
kout z rodiny Softailů je postavený 
úplně stejně jako Stryker podle hes-
la „long, low & cool“ (to jsem si prá-
vě vymyslel, třeba to ještě zpeněžím 
na autorských právech, haha). Rov-
ná dragsterová řídítka, ultra nízké 
sedátko, dva charakteristické výfu-
ky, byť u každého stroje jiné, a lité 
ráfky – vpředu úzká jednadvacít-
ka, vzadu balon na osmnáctce. Ya-

maze budiž připsáno ke cti, že jest-
li tady někdo od někoho opisoval, 
mohl to být maximálně Harley, 
Stryker je totiž podstatně starší než  
Breakout.

A pak je tady samozřejmě cena, 
která u H-D překračuje 560 tisíc, 
zatímco za Yamahu dáte ani ne tři 
sta, což naprosto anuluje jakékoli 
pokusy mluvit o těchto dvou stro-
jích jako o konkurentech, každý je 
totiž určený pro úplně jiného zá-
kazníka. A na každém se také úplně 
jinak jezdí. Nicméně nezapomínej-
me, že jsme pořád v kategorii, kde 
je vzhled až na prvním místě…

Pěkný kus železa
A vůbec, pojďme si ten vzhled rov-
nou proběhnout. Tohohle Custo-
ma si opravdu hned tak s něčím 
nespletete. Dominantním prvkem 
je dvojice dolů ohnutých výfuko-
vých koncovek, držící basu s hor-
ní linií stroje, která je taky dozadu 
se svažující. Já tedy osobně dávám 
přednost laufům zvednutým vzhů-
ru (Sigmund Freud by pro to urči-
tě měl nějaké zajímavé vysvětlení, 
které snad ani nechci znát), nic-
méně musím uznat, že díky tomu-
to tvaru je Stryker jedinečný.

V závěsu za výfuky jsou ráf-
ky, zejména přední jednadvacítka 

vypadá prostě božsky. Od tunin-
gové firmy by stály majlant, tady 
jsou v základu. A do třetice je tady 
poměrně dlouhá a hodně pod-
kopnutá přední vidlice, kde však 
Yamaha použila takový fígl, osa 
řízení není rovnoběžná s osou 
vidle. První má sklon 34 stup-
ňů, druhá rovných 40. Jízdní 
vlastnosti tak nemusely ustoupit 
vzhledu. Do toho přičtěte ještě 
vážně pěkné lakování a elegant-
ní motor, který úspěšně maskuje, 
že je chlazený vodou, a máte před 

sebou velmi zajímavý kus japon-
ského železa.

Benzín mu nechutná
Tenhle test nezačal zrovna dva-
krát dobře, ale aspoň ukázal i kva-
lity Customu, které by jinak mohly 
zůstat ukryty. Přiletěl jsem nave-
čer do pražské redakce na nějaké 
drobné krátké motorce (to je pro-
ti Strykeru každá) s tím, že si jen 
vezmu Yamahu a zase mažu zpát-
ky těch svých 175 km domů. Když 
jsem ale na živo uviděl, jak je Stry-

ker dlouhý, opotil jsem se, nejprve 
jsem ho totiž musel dostat ven ze 
skladu, jehož dveře jsou kolmo na 
úzkou dlouhou chodbu. Ne, stís-
něné prostory rozhodně nejsou 
doménou téhle motorky s roz-
vorem větším, než je moje výška. 
Sice jsem ji nakonec ven dostal, ale 
do deníčku jsem si poznamenal 
„v úterý zatočíš, v pátek tam jsi“.

Druhým zádrhelem bylo, že jsem 
fakt dost pospíchal. Takže bohužel 
zase přes půlku cesty po dálnici, 
kde jsem nasadil lehce nepředpi-Jan Rameš

honzis@cmn.cz

foto: K. Ramešová, 
autor
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Yamaha XVs1300 Custom

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V60°, OHC/4, vrtání × zdvih 
100 × 83 mm, kompresní poměr 9,5:1, 
vstřikování, elektrický startér, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, zdvih 135 mm, vzadu 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih 
100 mm, brzdy vpředu kotouč ∅ 320 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu kotouč  
∅ 320 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70-21, vzadu 210/40R18, 
lité ráfky

Parametry: délka 2535 mm, šířka 860 mm, 
výška 1539 mm, sedlo 670 mm, rozvor  
1755 mm, úhel řízení 34°, stopa 109 mm, 
světlá výška 150 mm, nádrž 15 l, olejová 
náplň 3,7 l, užitečná hmotnost 191 kg,  
max. rychlost 175 km/h

Objem 1304 cm3

Výkon 53 kW/72 k@5500

Točivý moment 103 Nm@3000

Hmotnost 306 kg (provozní)

Cena 299 990 kč

teChNiCké údaJe

Japonský 
radikál

Od značek ze Země vycházejícího slunce jsme byli v posledních letech zvyklí hlavně na designově 
poměrně jednotvárné cruisery. Novinka od Yamahy, nesoucí hrdě – a hlavně právoplatně – přízvisko 
Custom, vnesla čerstvý vítr do téhle kategorie, která pomalu začíná zvedat hlavu.

TEST  HealTech Shift Light pro

V kokpitu se blýská...
Jízda na „kontrolku řazení“ zpravidla znamená využívat efektivně výkon 
svého stroje. U sériových motorek může být tento doplněk součástí 
výbavy supersportů, ovšem ne vždy se jedná o dostatečně viditelné 
zařízení. Nabízí se ale jedno zajímavé řešení.

Na 100 % to šajní jako blázen, a když dáte všechny 
barvy naplno, dostanete jasně bílé světlo

Takhle vypadá program na ladění, 

každé nastavení si můžete uložit, takže 

pak to stačí jen do jednotky nahrát

XVS1300 Custom alias 
Stryker vystupuje z šedi 
japonských čoprokrujzrů svým 
nezaměnitelným designem

Jeden budík stačí, tenhle 
schovává i palivoměr
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sových cca 150, přitáhl se k řídít-
kům, nohy dal dozadu na stupač-
ky spolujezdce, zařval „žokej Váňa 
jede!“ a letěl domů s vědomím, že 
si dvouválec bere dobře osm, mož-
ná deset litrů na sto. Jen mě zara-
zilo, že dílky na vtipném, do LCD 
displeje na přístrojovce integrova-
ném palivoměru moc neubývaly. 
A taky mne u pumpy potom čekal 
šok, spotřeba 6,2 opravdu neod-
povídala způsobu jízdy, opačným 
směrem jsem se dostal ještě o litr 
níž, a to jsem zejména na okres-
kách často a rád využíval plného 
výkonu. Motorka, která žere míň, 
než se od ní čeká, má u mě vždyc-
ky dveře otevřené.

Jezdí líp, než vypadá
Stryker mne nepřestával překva-
povat celý test. Už jen tím, jak byl 
vstřícný mojí poněkud neevrop-
ské postavě. To na takové o třídu 
menší Kawě VN900 Custom jsem 
měl problémy vůbec dosáhnout 
na stupačky, zde jsem se cítil na-
opak velmi pohodově a navzdory 
tvrdému sedlu i zadnímu odpru-
žení mohu zmínit i slušný kom-
fort, když přihlédnete k tomu, co 
je Stryker zač. Ostré náhlé nerov-
nosti teda byly za trest, ovšem jak 
se na konstantně rozbitém povr-
chu daly tlumiče do pohybu, byla 
jízda nečekaně plavná.

A taky sportovní. Přestože Cus-
tom vypadá velmi customově 
a i posaz tomu nasvědčuje, fakt se 
dobře vodí. Tady je porovnávání 
s Fury a Breakoutem úplně mimo. 
Fury je dlouhá loď, která vás táhne 
za přední kolo ven, jízdní vlastnos-
ti Breakoutu zase diktuje jeho širo-
kánská zadní pneumatika. Člověk 
by řekl, že 240 a 210 mm nebude 
skoro žádný rozdíl, ovšem rozdíl je 
to obrovský. Stryker se chová jako 
úplně normální motorka, která je 
sice dlouhá a třeba takové podél-
né koleje jsou pro ni smrt, ovšem 
dá se s ní na okreskách překvapivě 
prasit. Předek i zadek hezky fungu-
jí dohromady a ani v rychlých táh-
lých vinglech se stroj nijak zvlášť 
nekroutí. Sedíte kousek nad zemí, 
nakláníte se, že máte strach, abys-
te si nenaklepali bůček o vozovku, 
a letíte. Tohle mě fakt dostalo.

Hodně položená přední vidli-
ce je nečekaně komfortní a co mě 
vyloženě překvapilo, jak funguje 
při brzdění. U běžných cruiserů 
má přední kolo při ostrém kotve-
ní tendenci podklouznout, dlou-
há motorka zpravidla není schop-
na navalit na předek odpovídající 
váhu, jenže Stryker se o tu svoji 
podraženou vidli jakoby zapře, vi-
dle se zmáčkne a celé to brzdí na-
prosto necruiserově. A to je vpředu 
akorát jediný kotouč s obyčejným 
plovoucím dvoupístkem. Účinek 
zadní brzdy je samozřejmě mohut-

ný, já ale Customa budu mít zafi-
xovaného jako jednoho z mála zá-
stupců své kategorie, který dokáže 
rozumně brzdit i předkem.

Musíte ho točit
A mé vzpomínky mu budou pat-
řit též coby cruiseru, jehož motor 
rozhodně není dělaný na nějaké 
cruiserování. Takové to kadle-ka-
dle, hezky od volnoběhu, brbláte 
si to po nábřeží nebo mezi uzrá-
lými poli a nic vás nikam netlačí. 
Na to u Strykeru zapomeňte. Tohle 
není dvouventilové óhávéčko, ný-
brž čtyřventil OHC, a těžko bys-
te hledali typičtější projev tohoto 
rozvodu.

Rozjel jsem se od redakce, jen 
jsem lehce rozjel jedničku, cvaknul 
tam dvojku a bylo zle – kdyby je ne-
držely ojnice, dostal bych předním 
pístem pod zuby a zadním do roz-
kroku. Rychle zpátky za jedna, roz-
jet víc, aspoň na 30 km/h, pak tepr-
ve dvojku a chtěl-li jsem dávat za tři, 
už jsem byl potenciálně v problé-
mech s dopravní policií, na měst-
skou padesátku to chce opravdu 
lehkou ruku. Pětku potom zařadí-
te nejdříve v osmdesáti, daleko lep-
ší to je spíš až tak ve stovce. Některé 
motory, i velké dvouválce, občas ně-
jaké to podtočení snesou, ale tohle 
třináctikilo jej odmítá velmi důraz-
ně. A občas se při nižších otáčkách 
při změně zatížení ozvaly takové 
zvuky, že jsem byl přesvědčen, že 
sekundární převod je řešen karda-
nem. Chyba lávky, ozubený řemen, 
ze všech sekundárů ten nejtišší.

Se Strykerem jsem se prostě mu-
sel naučit jezdit. Sžít se. Což z něj 
opět dělá vítaného exota v japon-
ské produkci dokonalých strojů, 
na které sednete a jedete, ani vlast-
ně nevíte jak. Jsem zvyklý jezdit 
co nejvyšší kvalty, a tady jsem si to 
musel odvyknout. Jednička je taky 

rychlost, tak proč ji hned přeska-
kovat a nedat jí šanci na sebepre-
zentaci? Stačilo přijmout Custo-
mův styl života, a ukázal mi úplně 
jinou stránku své osobnosti. Jak 
má motor dostatek otáček, z nepří-
jemně škubavého a kuckavého se 
změní o 180° na mistra Hebounka. 
Je jemný jak jogurt z reklamy a na 
jeho popis v tu chvíli pasuje i zná-
mé heslo, které si jen lehce upravím 
– „život v každé otáčce“. Čím víc 
plynu mu dáte, tím bude spokoje-
nější a vy budete víc a víc valit oči, 
jako jsem je valil já. Tohle že má 
pouhých 72 koní a 103 newton-
metrů? Nahoře se kladiva splašej 
a dvouválec vám vysvětlí, že byste 
neměli soudit motor podle papíro-
vých údajů. Brzda–plyn, to je Stry-
kerův styl. Ne, tohle není cruiser.

Vyčnívá z řady
Yamaha XVS1300 Custom alias 
Stryker je skutečně stroj vyčníva-
jící z řady. A to nejen svým zje-
vem. Přestože byste to od japon-
ce nečekali, je to docela drsňácká 
motorka, tvrdá, zážitková, a při-
tom po všech stránkách maxi-
málně funkční. Musíte být tak 
trochu mišuge, a pak si budete 
skvěle rozumět. Nejste výletní ví-
kendový typ, nýbrž si potřebuje-
te odpoledne intenzivně vyvětrat 
hlavu? To jste na správné adre- 
se. Stryker zbožňuje sportovní jíz-
du, ke které má všechny předpo-
klady, a s nějakým pomalým brou-
zdáním krajinou vás rychle pošle 
k šípku (nebo do šípku, záleží na 
vaší šikovnosti). Není to americ-
ký originál a hlavně, on jím být ani 
nechce. A ještě je za cenu, která se 
těžko nedá označit za příznivou. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Yamaha Motor Middle 
europe.

inzerce

V PŘÍŠtÍCh ČMN
Honzis vyráží do Boloně zjistit, jak funguje doslova před pár dny před-
stavený Monster 821 od Ducati. Určitě to bude racionálnější motorka 
než nová 1200, ale stejně, vítězí u vás rozum, nebo emoce? 

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

tů, je po zapnutí klíčku její pro-
bliknutí, krátce zasvítí červeně, 
zeleně a modře. Následuje důle-
žitý moment – nastavení samot-
né jednotky. K tomu budete po-
třebovat software (k dispozici 
volně ke stažení na stránkách vý-
robce healtech-electronics.com) 
a počítač či šikovný telefon, kte-
rý umí bluetooth. Nejdřív musíte 
nastavit správné snímání jednot-
ky, aby otáčky, ze kterých zařízení 
vychází, odpovídaly skutečnosti, 
a pak si můžete programovat ony 
záblesky, a to až ve třech různých 
režimech.

Synchronizace otáček se pro-
vádí s nastartovaným motorem 
a přes záložku nastavení. S otáč-
koměrem je to jednodušší, třebaže 
v maximu může být odchylka až 
20 %, u motocyklů bez otáčkomě-
ru je třeba použít manuál a srov-
nat to přes hodnotu volnoběhu. 
Pokud jste pečlivky, můžete pou-

žít na změření otáček i externí pří-
stroje či diagnostiku. Jakmile to-
hle provedete, uložíte to do flash 
paměti a pak už se můžete vrh-
nout na samotné ladění zábles-
ků. K dispozici máte tři úrovně, 
tedy tři různé počty otáček, kdy 
vám jednotka může jinak blikat. 
Pokud dáte všechny tři barvy na-
plno, dostanete jasně bílé světlo. 
Úroveň svítivosti, rychlost v her-
zích a počet záblesků, popř. jestli 
nechcete, aby jednotka blikala při 
padajících otáčkách, to vše už je 
na vašem vkusu a potřebě.

Parádní „šajn“
Já si Shift Light pro navolil tak, že 
červeně blikne v 7500 ot./min, což 
považuji za hranici, pod kterou se 
mnou motorka vůbec nejede, ze-
lený záblesk jsem dal na nejvyš-
ší hodnotu krouťáku, změřenou 
na brzdě v roce 2010 (65 Nm při 
necelých 11 000 ot./min) a jasně 

bílý záblesk mám nastavený na 
14 000 ot./min, kdy dosahuje moje 
K5 nejvyššího výkonu (110 k). Sa-
mozřejmě na trati mě nejvíc zají-
má to bílé světlo a musím říci, že 
Shift Light pro mě vážně překva-
pil. Záblesk je tak silný, že ho pe-
riferně zaznamenám, i když jsem 
třeba na výjezdu s helmou kdesi 
vedle motorky, trochu horší je to 
při jasném slunečním dnu, kdy 
ale zpravidla záblesk jakékoliv jiné 
kontrolky nemáte šanci vůbec za-
znamenat, a nejvíc mě pobavi-
la informace jednoho mechani-
ka, který nás sledoval na trati: „Ty 
vole, já to viděl až z tribuny, jak ti 
to tam blejská...“

Jasně, cena 2800 Kč není málo, 
na druhou stranu, když vám vaše 
vestavěná kontrolka nepřijde do-
statečná nebo když nemáte kon-
trolku žádnou, je tohle naprosto 
skvělá věc. A namontovat to lze 
na cokoliv, co běží na 12 V. 

STANDARDNÍ 
VÝBAVA

F 800 GS Adventure

R 1200 GS Adventure

S 1000 R

R 1200 RT

R nineT
Brno Praha Praha

Renocar ACR auto Stratos auto Cartec Invelt Stratos auto

BMW Motorrad

  

BMW Motorrad

Motor úspěšně maskuje 
chlazení kapalinou. Při jízdě 
však zamaskovat nedokáže 

čtyřventilový rozvod. 
Chce točit!


