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Předchozí litrové Kápo si 
pamatuji naprosto živě: 
hranaté, ale líbivé tvary, 

vysoké těžiště dané vysokým 
motorem, skvělý pevný pod-
vozek s masivní vidlicí vpředu 
a hliníkovou kývačkou vzadu, 
a sportovní šedesátistupňové 
véčko se svým typickým, sice 
trochu nevyrovnaným, ovšem 

o to zábavnějším průběhem vý-
konu a nakřápnutým řevem. 
Prostě superbike RSV přestavě-
ný na cestovatelské potřeby. Ve 
verzi Rally Raid potom ukrut-
ně sexy.

Novinka na mě osobně už tak 
přitažlivě nepůsobí, transplan-
tace tříokého čumáku z RSV4 
mi tady nepřijde tak dobře tre-
fená jako na maxiskútru SRV 
850 a stejně tak nízko položený 
výfuk se mi moc nelíbí (ale když 
sundáte kufry, můžete lauf při-
zvednout!), nicméně vnímání 
designu je subjektivní. Po strán-
ce jízdních vlastností a praktič-

nosti se naopak domnívám, že 
tady bude vše v nejlepším po-
řádku.

Ještě tahavější
Pojem cestovní enduro je dnes-
ka široký jak ruské lány a Ca-
ponord se drží na té straně, kde 
jsou brázdy nazvané Sport, Silni-
ce a Dynamika. Širokánská zad-
ní pneumatika, sedmnáctipal-
cové ráfky, výkonný motor V2, 
pokročilá elektronika, tohle je 
bezskrupulózní útok na Multi-
stradu od Ducati, proti které si 
Aprilia ponechává výhodu vý-
razně zajímavější ceny (i s Tra-

vel Packem levnější než základní 
Multoška, o porovnatelné verzi 
S ani nemluvě, tam je to skoro 
o sto tisíc).

Způsob, jakým přišel Capo-
nord na svět, je přitom velice 
jednoduchý a já fandím těmto 
efektivním přestavbám – tech-
nickým základem je velké su-
permoto Dorsoduro 1200 a už 
teď si troufám tvrdit, že Kápo 
bude na této bázi dávat ještě 
větší smysl než Dorso. Dvanác-
tistovkové véčko z vlastní líhně 
využívá ten samý elektronický 
plyn a trojici motorových map, 
akorát má lehce snížený vý-
kon. Tady podezírám Italy, že 
jim moc nejde násobilka, ne-
boť půl kilowattu přepočíta-
li na dva koně a všu-
de udávají 128 kobyl. 
Ale koník sem, koník 
tam, vem to čert, dů-
ležitější pro tuhle mo-
torku bude krouťák, 
jenž vrcholí ještě dříve 
než u Dorsa, a to je panečku 
nějaký tahavec, navíc Aprilia 
hlásá softwarové i hardwarové 
změny ve prospěch komfortu 
užívání i zábavy, však i převo-
dovka a sekundár jsou změně-
né. Škoda, že výrobce zatlou-
ká hmotnost, byli bychom 
ještě chytřejší.

Štědrá výbava
Logicky ta největ-
ší změna proti Dor-
soduru se odehrává 
v oblasti komfortu. 
Zde je Dorso vyslo-
veně skromné, zatímco 
Caponord se zdá být ob-
dařen nadmíru štědře. Širo-
ké sedátko láká k dalekým pro-
jížďkám (ostrý kontrast s tou 
mučírnou na Dorsu) a ani spo-
lujezdec si zřejmě nebude stě-
žovat. Sériově montované kryty 
rukojetí potěší vždy, a co Apri-
lia vyzdvihuje, je výškově nasta-

vitelný plexištít a jeho komfort 
zajišťující vlastnosti. Na dlouhé 
cesty, které 24litrová nádrž sli-
buje, se hodí kufry, které jsou 
u Kápa tak šikovně zastrčené, že 
s nimi celá motorka měří na šíř-
ku jen fous přes 90 centimetrů.

K těmto kufrům se můžete do-
stat dvěma způsoby: buď si poří-
díte Caponorda v základu a kuf-
ry dokoupíte, nebo si připlatíte 
55 tisíc a vezmete Kápo i s tzv. 
Travel Packem. Ten kromě kuf-
rů obsahuje i centrální stojan, 
tempomat, elektricky stavitel-
né předpětí zadního tlumiče do 
čtyř poloh a hlavně moderní se-
miaktivní odpružení Aprilia Dy-
namic Damping (ADD), které je 
po ABS a třístupňové kontrole 

trakce (obojí vypínatelné přes 
zbrusu novou celodigitální 
přístrojovku) další elektro-
nickou vychytávkou. „Čte“ 
povrch, do toho vyhodno-
cuje, jestli přidáváte plyn, 
ubíráte, brzdíte nebo jede-
te konstantně, a podle toho 
upravuje nastavení tlumi-
čů. Podobné systémy využí-

vá nová Multistrada a bavorské 
géeso (plus superbike HP4), ale 
Aprilia má ten svůj patentovaný. 
Jak funguje, to se první majitelé 
budou moci přesvědčit již zkraje 
sezony, Caponord by se na čes-
ký trh měl dostat v dubnu nebo 
květnu. 

 Martine, historek o tom, 
jak vlastně vznikl Bikers 
Crown, dnes největší firma 
s motocyklovým zbožím 
u nás, koluje mezi lidmi 
spousta. Možná bys mohl 
národu konečně osvětlit, jak 
to bylo doopravdy...
Na úplném začátku bylo samo-
zřejmě absolutní zapálení pro 
motorky, za které trošku může 
můj strejda, který jezdil moto-
kros, a děda, který mu dělal me-
chanika. Já jsem se začal motor-
kama bavit už od třinácti. Víš 
jaká byla moje první „dospělá“ 
motorka? Jawa Mosquito! Tu 
jsem si koupil v patnácti za pe-
níze, které jsem si vydělal brigá-
dami na stavbě. Jezdil jsem na ní 
pořád. Za sezónu jsem namotal 
tak kolem třiceti tisíc km! Svět 
motorek mě tehdy úplně pohl-
til. Začal jsem psát do jednoho 
z prvních českých časopisů Bi-
kes Info, jezdil po reportážích 
a užíval si, že mě jako novináře 
pouštěli na srazy zadarmo :-).  
Mým velkým vzorem se stal 
Láďa Ešner a já začal už veli-
ce brzo přemýšlet, jak to udě-
lat, abych se mohl motorkama 

živit. V sedmnácti letech  jsem 
se rozhodnul, že chci provozo-
vat alespoň malou garáž, malý 
motoshop. Šel jsem s tím nápa-
dem za tátou a on mi tehdy řekl: 
„Myslíš to vážně? Jestli ano, tak 
musíš prodat motorku a ty pe-
níze vrazit do obchodu.“ Prodat 
motorku mi tehdy připadlo na-
prosto nemyslitelné a on na to: 
„Neprodáš? Tak to pak nemyslíš 
vážně.“ No a já nakonec pro-
dal a začal se řídit jeho radami. 
Byl na mě hodně přísnej a nic 
mi nedal zadarmo, ale naučil 
mě obchod, odtajnil svět DPH 
apod. A tak jsme začali s nej-
lepším kamarádem Aldou Klo-
zem. Po veškerých přípravách, 
analýzách trhu, sbírání a hle-
dání nových kontaktů v branži 
jsme šli do banky a pak přišly 
úvěry a stavba domu, kde byly 
nahoře byty a dole obchod. Ma-
kali jsme pořád a všechny pe-
níze točili ve kšeftu. Nechávali 
jsme si jen na pivo a na cigára. 
A tak to začalo růst.

 Kdy došlo k rozhodnutí, 
že budete z Chlumce expan-
dovat dál do republiky?

Tohle rozhodnutí přišlo s dis-
tribucí značky Nazran. Dlou-
ho jsme nemohli najít dealery 
podle svého gusta, tak jsme se 
rozhodli otevřít obchody vlast-
ní. První vzorková prodejna 
byla v Praze.

 Možná bys mohl prozra-
dit, jak vlastně vznikl název 
Bikers Crown. 
Naše první prodejna byla na 
kopci, takže jsme přemýšleli 
o názvu „Bikers Hill“ nebo tak 
něco. A v Chlumci máme vel-
mi známý zámek Karlova Koru-
na, tedy Charles´s Crown, takže 
z toho důvodu nakonec Bikers 
Crown.

 Dnes jste nejsilnější fir-
mou na českém trhu, co se 
oblečení a příslušenství 
týče. Vlezl ti tenhle úspěch 
do hlavy?
Kdybych tvrdil, že ne, tak bych 
kecal. Lidi znají značku a tím 
pádem znají i nás. Mě, bráchu, 
Aldu... A nejen u nás, ale i ve 
světě. Najednou už prostě člo-
věk není jen ten bezejmenný 
motorkář. Něco jsme dokázali. 

Dalo to hodně práce, ale dnes 
jsem na to pyšný.

 Jaké je hlavní obchod-
nické krédo mozku společ-
nosti Bikers Crown?
To je jasné od začátku do kon-
ce. Prodávat kvalitní zboží, 
nikdy nejít cestou šuntu, ale 
vždy za dostupné ceny. Vždyc-
ky jsem chtěl, aby v našich ob-
chodech bylo zboží pro všech-
ny, ale hlavně pro normální lidi. 
Všechny věci, které jsme pro-
dávali, jsme zároveň testovali. 
Já jsem nikdy nejezdil v jiných 
věcech a helmách než v těch, co 
máme v obchodě. 

 Je po sezoně, přišlo ob-
dobí bilancování a slovíčko 
krize se opět stává aktivním. 
Jak se k tomuto tématu staví 
Martin Solar?
Finanční krize tu byly, jsou 
a budou. Jejich vznik i průběh 
jsou celkem logické a u nás je 
v motorkách trh opravdu přesy-
cený. Ale brečí jenom ti nepři-
pravení. Chytré firmy, které sle-
dují trh, jeho vývoj a potřeby, 
rozhodně nebrečí. Kdo zůstane 
střízlivý a skromný, ten přežije. 
Prostě je potřeba si uvědomit, 
že nejde být pořád frajer a že 
něco muselo přijít.

 Loni jste po celé Evropě 
představili novou značku 
Rusty Pistons. Módní záleži-

tost pro milovníky hot rod & 
custom kultury. Tohle by asi 
od Bikers Crownu nikdo ne-
čekal...
Klidně přiznám, že je to hodně 
moje osobní záležitost. Motor-
ky miluju, ale k nim jsem v ži-
votě vystřídal už asi devět ame-
rických aut a někdy před čtyřmi 
lety mě chytly hot rody. Dnes už 
máme jednoho hotového a dal-
šího chystáme. No a k hot ro-
dům samozřejmě patří i móda. 
Ty věci tu nebyly, tak jsem si 
je začal vymýšlet a kreslit sám. 
A dnes je z toho nový brand. 
Hot rody jsou pro mě jakýsi 
ventil od motorek. Ale od V2 je 
velmi blízko k V8! S Rusty Pis-
tons se snažíme oslovit spíše za-
hraniční trhy. Je to hodně spe-
cifická záležitost a bojím se, že 
český trh na ni ještě není při-
pravený.

 Martine, připadá mi, že 
se vůbec nezastavíš. Máš vů-
bec čas ještě na nějaké ko-
níčky a odreagování?
Koníčky? Největšími koníčky 
jsou motorky, hot rody a vše ko-
lem Custom kulture, ale hlavně 
moje děti a rodina. A taky ma-
luju pinstriping. To o mě ví asi 
málokdo. Taky mě baví vymýš-
let a kreslit designy našich věcí. 
To je totiž práce, kterou nemů-
žeš jen tak zadat designérovi, 
protože to musí dělat někdo, 
kdo sám jezdí a ví, co je potře-

ba a co funguje. Vlastně mám 
rád každou výzvu a největší sa-
tisfakce pro mě je, že já něco vy-
myslím, lidem se to líbí a jsou 
ochotni za tu věc utratit své pe-
níze. 

 A máš ještě nějaký hod-
ně tajný sen, nebo už sis 
všechny své sny dokázal spl-
nit?
Nejtajnější sen? Jednou vyrábět 
vlastní motor. Český! A vlast-
ní motorky. Krásné, spolehli-
vé a cenově dostupné pro lidi. 
Ale nedělat je v Číně. Dělat je 
u nás. To je můj sen. Každý člo-
věk by měl mít nějaký sen, pro-
tože beze snů je život nudný! 
 Zpovídal Ondřej Hrůza

„Baví mě každá výzva,“ říká zakladatel Bikers Crown

Martin Solar
33 let, zakladatel a jeden 
z majitelů společnosti Bikers 
Crown, otec projektu Rusty 
Pistons, motorkář, hotrodista

rOZHOvOr

Říkejte mi Kápo!
Po delší přestávce Aprilia vrací do nabídky model Caponord. Druhá generace 
oblíbeného cestovního endura je postavena přesně v duchu dnešní doby 
a s využitím všech moderních technologií, v nichž tato italská značka exceluje.

Jan rameš
honzis@cmn.cz

foto: Piaggio

Aprilia Caponord 1200 

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
106 × 67,8 mm, kompresní poměr 12:1, 
dvě svíčky na válec, vstřikování, elektronický 
plyn ride-by-wire se třemi palivovými 
mapami Sport/Touring/Rain, třístupňová 
vypínatelná kontrola trakce ATC, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: modulární trubkový ocelový 
rám s hliníkovými bočními díly, vpředu plně 
nastavitelná USD vidlice Sachs 
∅ 43 mm, zdvih 167 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem Sachs, zdvih 
155 mm, nastavitelné předpětí a odskok 
(Travel Pack: elektronicky nastavitelné 
odpružení ADD), brzdy Brembo 
s vypínatelným ABS Continental vpředu  
2 kotouče ∅ 320 mm, radiální  
čtyřpístkové třmeny, vzadu kotouč  
∅ 240 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17, 
hliníkové ráfky 3,50“/6,00“

Parametry: délka 2240 mm, výška 
1456 mm, výška sedla 840, rozvor 
1565 mm, úhel řízení 27°, stopa 125 mm, 
nádrž 24 l (5 l rezerva)

Objem 1197 cm3

Výkon 95,5 kW/130 k@8500

Točivý moment 116 Nm@6500

Hmotnost neudána

Cena 319 990 Kč 

 (Travel Pack 374 990 Kč)

TEChNiCKé úDAJE


