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Do hledáčku jsme si vza-
li tři motorky, které spl-
ňují výše uvedené, avšak 
každá nabízí úplně jiné 

zážitky: čistě sportovní štíhlou 
italku, legendární muscle bike 
XJR a zbrusu novou klasiku CB. 
Všechno parádnice, ale dohro-
mady na výlety jezdit nebudou.

Requiem za Monstera
Začneme Ducati. Zaprvé je v abe-
cedě první a zadruhé má u mě 
vroubek. Tenhle Monster, na kte-
rého se koukáte, se totiž už nepro-
dává. Možná byste v Evropě ještě 
nějaký volný kousek našli, ale spíš 
to bude o tom, chytit dobře ojetý 
stroj. Pokud ho někdo vůbec pro-
dá, protože kdo si tuhle motorku 
koupí, ten se jí určitě nebude chtít 
hned zbavit. Je samozřejmě trap-
né dávat test motorky „in memo-
riam“, jenže při plánování testů 
v létě mě ani nenapadlo, že Du-
cati zazdí zrovna tuhle legendu. 
Monster 1100EVO si zaslouží, aby 
se o něm ještě jednou, naposledy 
napsalo.

A to je právě ten vroubek, 
o kterém jsem mluvil – vzdu-
chem chlazený jedenáctistov-
kový dvouventilový dvouválec 
Desmodue je definitivně mrtvý. 
Ekoterorismus slaví vítězství, já 
odcházím plakat do kouta. Od 
příštího roku je velký Monster 
nabízený s vodou chlazenou su-
perbikovou Testastrettou (viz bo-
xík), nepochybuji o tom, že to 
bude pěkné svezení, jenže pro mě 
byl Monster jediný pravý pouze 
se vzducháčem. A tenhle motor 
jsem miloval v jakékoli motorce. 
Robustní, jednoduchý (na Duca-
ti…), hezký a živočišný s pořád-
nýma koulema. I kdyby ta nová 
dvanáctistovka byla klidně zlatá, 
pro mě zůstane Monster 1100EVO 
jedničkou.

Na Ducati jen rychle
Už proto, jak pokaždé dokázal 
vzít za srdce. Jel jsem na něm to-
likrát, vždycky jsem na něj na-
sedal s pocitem „tohle už pře-
ce dávno znám, to bude nuda“ 
a nakonec slézal s očima vykule-
nýma a hubou rozesmátou, pro-
tože to bylo všechno možné, jen 
ne nuda. Teď jsem ho dopředu 
měl za outsidera, uskákanou 
italskou kozu náročnou na pi-
lotáž, a nakonec mě z něj má-
lem sundávali násilím. Vědět, 

že na něm jedu naposledy… 
Dokáže nadchnout, má nesku-
tečný drajv! Kupovat si Ducati, 
beru tohohle Monstříka, v tom 
mám jasno (sakra už jsem zase 
vytočenej, že ho pohřbili). Štíh-
lá lehoučká motorka, co letí jak 
splašená. Kdykoli, kdekoli. Nej-
sportovnější z těchto tří, a spor-
tovnější než cokoli široko da-
leko. Rozbitá silnice je trochu 
bolestivý zážitek, ale snést se to 
dá, stejně jako městské trápení, 
ovšem stačí krátký zatáčkovitý 
úsek s dobrým povrchem a nir-
vána je tu.

S Monsterem nemůžete jet po-
malu, dvouválec je tak tahavý 
a rychloběžný, že jste pořád da-
leko za rychlostními předpisy. 
Na dálnici při pěti tisících ukazu-
je tachometr 145 km/h, držíte to 
na čtvrt plynu, motor žadoní o to, 
abyste mu přidali, a vy máte pocit, 
že se plazíte. Malá kapotka nad 
světlem a skloněný posaz umož-
ňují opravdu vysoké rychlostní 
průměry. Kámoši na XJR vás za-
bijí, až zastavíte na cigárko, ty na 
CB už nikdy neuvidíte.

Monstřík není motorka pro 
každý den, i když má čtyřstupňo-
vou kontrolu trakce a vypínatelné 
ABS, čili podstatně modernější 
výbavu než obě japonky. Musí-
te na něj mít náladu. Jenže když 
na něj sednete, on vám tu náladu 
udělá. Jen musíte počítat s tím, že 
se bude jezdit rychle.

Obyčejná krása
Cébéčko je v tomhle naprostý 
protiklad. Jakmile se kamarádi 
na Monsteru a XJR rozhodnou 
ke svižné jízdě, jste ztraceni. Na 
to není dělaný ani podvozek, ani 

motor. Cébo je o vagón rychlej-
ší než všechny ty retro biky typu 
Guzzi V7 nebo Kawa W800, ale 
na sportovní rekordy je až moc, 
ehm, obyčejné?

Ano, to je ta správná charakte-
ristika CB1100. A vlastně nejsil-
nější stránka téhle motorky. To, 
na co se díváte, není vrtošivé re-
tro, které nejede, nebrzdí, krou-
tí se a hodí se jen na projížďky 
v krásném počasí po nedělním 
obědě u maminky, nýbrž nádher-
ná a bytelně (plechové blatníky!) 
udělaná stylová motorka pro kaž-
dý den. Od pondělí do neděle, od 
protivného mrholení v pěti nad 
nulou po pětatřicet a vymetenou 
oblohu. Vůbec k ničemu vás ne-
ponouká, jen abyste sedli a jeli. 
Každý den do práce přes ucpa-
né město, odpoledne na koupák, 
o víkendu na chalupu. A budete si 
užívat každý kilometr, ačkoli kvů-
li měkkému sedlu, které se rychle 
prosedí, by jich naráz nemělo být 
příliš mnoho. Ale zase máte dů-
vod, proč po dvou hodinách za-
stavit, protáhnout se a pokochat 
vzhledem vašeho oře.

s maximální důvěrou
Motor svých papírových 90 koní 
pouští ze řetězu jen velmi pozvol-

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

MONsteR NOvé éRy
„Zavřete oči, odcházím.“ To možná řekl Kristián, ale starý vzduchem chlazený Monster 
to ani nestačil a Ducati na podzim v Miláně zničehonic představila jeho nástupce s ka-
palinou chlazeným motorem Testastretta 11°, který se montuje do Multistrady a Dia-
vela. Vodníci už v Monsterech byli (S4, S4R a S4Rs), jenže akorát coby dražší a exklu-
zivnější „nadstavby“ právě vzduchem chlazených litrů a jedenáctistovek. Odteď velký 
Monster = vodník, a řekl bych, že zanedlouho tento osud potká i menší verze, do nichž 
by mohla přijít osm-dva-jednička z Hypermotarda.
I když z téhle „vodní inovace“ nejsem zrovna odvázaný, musím Ducati zatleskat za to, 
jak to elegantně provedla. Designově je to pořád čistý Monster, a ten kapalinou chla-
zený motor už je daleko lépe schovaný, než jak tomu bývalo u S4 a spol. s obrovskými 
vytrčenými chladiči. Výkonové parametry vypadají prostě skvěle, tomuhle se žádný ze 
vzducháčů nemůže rovnat: 135 koní a 118 newtonmetrů! A to pozor, v základní verzi, 
dražší a vyvoněnější (Öhlinsy, závodní brzdy) verze S má dokonce 145 kobyl a 125 Nm. 
Na 209 kg lehkou motorku s plnou 17,5litrovou bandaskou slušná nálož. Samozřej-
mostí je chytrá elektronika, počítejte s elektronickým plynem, osmistupňovou kontro-
lou trakce, třístupňovým ABS, třemi motorovými módy, to vše se ovládá přes barevný 
TFT displej…

CébéčkO Na DRáteCh
Sotva jsme novou CB1100 v Evropě uvítali, už nám Honda servíruje vylepšení. V mode-
lovém roce se budou nabízet hned dvě cébéčka (tři, když počítáme i skladové zásoby 
2013), která bude spojovat informačně nabitější přístrojovka, o kousek výš posunutý 
světlomet, jiné blinkry a hlavně šestý rychlostní stupeň v převodovce, který je zde jako 
rychloběh. A zatímco standardní cébéčko se vydává temnou cestou (černý motor, ráf-
ky, držák stupaček, vlastně skoro všechno), verze CB1100EX dělá radost všem staro-
milcům. Dva výfuky, drátěná kola, prošívané sedlo, joj to je najednou parády! Jiné jsou 
i boční kastlíky a překvapivě má tahle verze také větší nádrž na 17,5 litru Naturálku. Že 
bude vážit rovných 260 kg, je vlastně úplně jedno.

veRDikt

Ducati/honda/yamaha
Motor 7/7/8
Podvozek 7/6/7
Brzdy 7/7/8
Ovladatelnost 6/8/6
Město 6/7/6
Cestování 6/6/6
Sport 7/5/6
Výkon/Cena 6/7/8

Je pro vás motorka opravdu srdeční záležitost? Chcete jednoduchost vystavenou na 
odiv? Kola, velký vzduchem chlazený motor, rám, řídítka, kulaté světlo a nic víc? Tak to si 

budeme rozumět. Jenže i s touhle charakteristikou se dají pořídit velmi odlišné stroje.

V hlavní roli charisma

Nezaměnitelný 
Monster, 
lehkost a sport 
z něj čiší všemi 
póry. Tedy 
vlastně čišel...

Léto, sluníčko a k tomu červená CB1100. Život je krásný!

Svalnaté XJR 
vypadá 20 let 
skoro stejně. 
Zaplaťpámbu

Honda CB1100EX

Ducati Monster 1200S. 
Odteď pouze s vodníkem
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na, kde na Ducati a Yamaze sta-
čí přidat plyn, na Hondě musíte 
pořádně prohánět řadičku. Jen-
že to vy vlastně vůbec nechcete. 
Vysoké otáčky jsou tu zbytečné, 
kouzlo tohoto motoru spočívá 
v plynulosti a zátahu v nízkých 
a středních točkách. Pětku cvak-
nete v necelých padesáti (ale snese 
už 35 km/h bez protestů!) a máte 
vystaráno. Motor si krásně ševe-
lí, lehce brní (to prý schválně, na 
dvou válcích je jiné časování ven-
tilů) a na vaše povely reaguje úpl-
ně sametově. Dokáže cébo roz-
parádit i na velmi nepředpisovou 
rychlost, ale vzhledem k posazu 
stejně budete nejčastěji jezdit těch 
naháčovských 100–120 km/h.

Podvozek taktéž není žádný su-
perbikový derivát, ovšem má jed-
nu velikánskou přednost, a tou je 
jeho čitelnost a předvídatelnost. 
Cítíte, co se pod vámi děje, a víte, 
co se bude dít za chvíli. Přitom 
tlumiče rozhodně nejsou žádná 
drahá alchymie. Jenže to tak ně-
jak celé dohromady skvěle fungu-
je. Úzká velká kola jsou fajn na ne-
rovnostech a motorka se na nich 
perfektně vodí, tlumení je tak 
akorát namixované. Ze všech tří 
motorek se právě na Hondě jede 
nejlépe na jakémkoli povrchu. 
A navzdory tomu, že je nejtěžší, 
působí suverénně nejlehčím do-
jmem. K tomu připočtěte dobré 
propojené brzdy s ABS a dokon-
ce i nějaké to místo pod sedlem, 
a máte před sebou opravdu skvě-
lou motorku do nepohody.

Nejdříve naštelovat
Yamaha XJR je v dnešní trojici 
nejmladší, a přitom nejstarší. Co 
to zase plácám za blbosti? Hon-
da sice představila své CB750 už 

v roce 1969, jenže s tím nemá 
dnešní jedenáctistovka společné-
ho vlastně vůbec nic. Ani s oblí-
benou Seven Fifty z devadesátých 
let. V Evropě novinka 2013, v Ja-
ponsku už se pár let prodává, ale 
prostě nová motorka, ač vypadá 
jako největší retro. Monster na-
opak se svou první verzí z roku 
1993 má společného dost, ale po-
řád méně než současné XJR1300 
s první XJR1200 z devadesátého 
čtvrtého. Vždyť laik by skoro ne-
poznal, že jsou jiné! Jasně, každý 
motorkář to vidí, jiná podsedlov-
ka, jeden výfuk místo dvou, vstři-
kování místo karburátorů, pár 
dalších drobností, ale to je vážně 
všechno. Dvacet let života skoro 
beze změn? To musí být nějaká 
osobnost. A taky že je.

Přitom když jsem tentokráte 
na XJR sedl a ujel jsem pár met-
rů, málem jsem se rozbrečel. Vel-
ká tlustá neohrabaná motorka, 
ba co víc, nepřesná a nevyzpy-
tatelná! Co nájezd do vinglu, to 
nejistota a podivné pohyby. Fakt 
jsem se bál. Jak je možné, že při 
akceleraci hýbu i sedlem? No na-
zdar, to jsem si vybral motorku 
na víkend… Jenže XJR má jednu 

velkou přednost, a tou je kom-
pletně laditelný podvozek, při-
čemž vzadu si dokonce můžete 
hrát i s výškou. A tlumiče někdo 
přede mnou zřejmě totálně roz-
šteloval, nedokážu si představit, 
že by v téhle podobě XJR chodi-
lo k zákazníkům. Takže jsem ce-
lou dlouhou tříhodinovou cestu 
k domovu strávil tím, že jsem co 
chvíli zastavil, slezl, támhle při-
dal na odskoku, tady ubral na 
kompresi, a domů už jsem dojel 
na úplně jiné motorce. Jo, tak teď 
už tomu rozumím. Pořád to není 
a nikdy nebude neochvějná pev-
nost hliníkového deltaboxu nebo 
chrommolybdenového příhraďá-
ku, ale na tuhle lokomotivu úplně 
akorát podvozek.

Opravdový muscle bike
Cože, řekl jsem lokomotivu? Inu, 
podle mě přesný popis XJR. Po-
hodlná (velmi), prostorná (tak-
též velmi), těžká (neméně velmi) 
a výkonná. Kurňa a jak výkonná! 
Jestli Honda pocitově odpovídá 
spíše menšímu než papírovému 
výkonu, u Yamahy je to přesně 
naopak. Motor je prostě a jedno-
duše úchvatný. Také lehce vibruje 
jako u Hondy, ačkoli tady inžený-
ři žádné triky nedělali, jenže když 

přidáte plyn, říkáte si, že tam snad 
někde musí být schovaný kom-
presor. Tak hutného a okamžité-
ho zátahu je schopný jen velko-
objemový motor. Baví vás to zas 
a znova, po vsi brbláte na trojku či 
čtyřku, na výjezdu trochu plynu, 
pět a gas! Udělá to „uáááÁÁÁ“, 
ruce se vám natáhnou jako opi-
čákovi a jestli v tu chvíli nahlas 
neřvete do helmy nadšením, jste 
suchaři a nemáte na motorce co 
dělat. Také opačná činnost, zpo-
malování, vás dokáže nadchnout. 
Brzdy jsou tak silné a citlivě dáv-
kovatelné, že by se za ně nemusel 
stydět supersport.

XJR je prostě muscle bike se 
vším všudy. Mně osobně se víc 

líbil jeho lesklejší vzhled, tako-
vý model 2003, v modročerné 
s šachovnicí, hranatými zrcátky, 
dvěma krátkými výfuky a hlav-
ně chromovanými kryty budíků 
i světlometem, to bylo žrádlo, ale 
uznávám, že tenhle „dark“ styl 
má taky něco do sebe. Každo-
pádně se vůbec nedivím, že si ho 
dodneška lidé kupují. A cenou to 
určitě nebude, ačkoli ta mě vylo-
ženě šokovala. Tolik motorky za 
tak málo peněz? I po dvaceti le-
tech věru zajímavý stroj. 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy Moto italia, honda 
Motor europe CZ a yamaha 
Motor Middle europe.
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HUSQVARNA FC 350

Značka Husqvarna získala ve své historii tolik mistrovských titulů jako málokterý jiný výrobce 
motocyklů. Husqvarna teď přichází s úplně novou generací modelů, které vrací značce jej legendární 
jméno. Nová motokrosová řada 2014 nabízí výkon na vrcholu své kategorie a bezkonkurenční lehkost 
ovládání díky moderním pohonným jednotkám a kvalitním pružicím komponentům WP. Přední dvojkomorová 
48mm vidlice s uzavřenou kártridží a zadní centrální jednotka s novým systémem přepákování vám zajistí 
místo na stupních vítězů. Elektrický startér, brzdy Brembo, hydraulicky ovládaná spojka − vítězství může 
být tak snadné! HUSQVARNA 2014 − nový začátek − nová vítězství!        

OFICIÁLNÍ PRODEJCI HUSQVARNA MOTORCYCLES:
MIRA RACING S.R.O.: Čankov 1, 360 17, Karlovy Vary, TEL. +420 775 188 789
PRESTIGE MOTO S.R.O.: Plzeňská 1708/344, 163 00 Praha 6, TEL. +420 220 518 377
PROMOTO S.R.O.: Křížov 45, 257 08 Načeradec, TEL. +420 777 261 453
TOMÁŠ SULEK SULKAR: Vlčkovická 50, 500 04 Hradec Králové, TEL. +420 775 117 740

VÍTEZSTVÍ V MOTOKROSU
MÁ HUSQVARNA VE SVÝCH GENECH

HUS
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inzerce

honda Cb1100

Motor: čtyřdobý, vzduchem a olejem 
chlazený čtyřválec, DOHC/4,  
vrtání × zdvih 73,5 × 67,2 mm, kompresní 
poměr 9,5:1, vstřikování PGM-FI 
∅ 32 mm, elektrický startér, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod 
řetězem 530

Podvozek: ocelový dvojitý kolébkový 
rám, vpředu teleskopická vidlice Showa 
∅ 41 mm, vzadu ocelová kyvná vidlice 
se dvěma postranními tlumiči Showa, 
obojí nastavitelné předpětí, propojené 
brzdy s ABS vpředu 2 kotouče ∅ 296 mm, 
třípístkové třmeny, vzadu kotouč 
∅256 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 110/80-18, vzadu 140/70-18, lité 
ráfky 2,50“/4,00“

Parametry: délka 2195 mm, šířka 
835 mm, výška 1130 mm, sedlo 795 mm, 
rozvor 1490 mm, úhel řízení 27°, stopa 
114 mm, světlá výška 125 mm, nádrž 14,6 l 
(3,5 l rezerva), olejová náplň 4,9 l, udávaná 
spotřeba 5,49 l/100 km, užitečná hmotnost 
173 kg, max. rychlost 180 km/h

Objem 1140 cm3

Výkon 66 kW/90 k@7500

Točivý moment 93 Nm@5000

Hmotnost 248 kg (provozní)

Cena 264 900 kč

teChNiCké úDaje

Ducati Monster 1100evO

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
vidlicový dvouválec V90°, OHC/2 desmo, 
vrtání × zdvih 98 × 71,5 mm, kompresní 
poměr 11,3:1, vstřikování Siemens  
∅ 45 mm, čtyřstupňová vypínatelná 
kontrola trakce DTC, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, antihoppingová, 
hydraulicky ovládaná vícelamelová spojka 
v olejové lázni, sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový příhradový rám, 
vpředu plně nastavitelná USD vidlice 
Marzocchi ∅ 43 mm, zdvih 130 mm, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem Sachs, zdvih 148 mm, 
nastavitelné předpětí a odskok, brzdy 
Brembo s vypínatelným ABS vpředu  
2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 245 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Pirelli Diablo 
Rosso II vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Parametry: délka 2095 mm, výška 
1099 mm, sedlo 810 mm, rozvor 1450 mm, 
úhel řízení 24°, nádrž 13,5 l

Objem 1078 cm3

Výkon 73,5 kW/100 k@7500

Točivý moment 105 Nm@6000

Hmotnost 169 kg (bez náplní)

Cena již není v nabídce 

 (v létě 11 350 Eur/cca 295 000 Kč)

teChNiCké úDaje

yamaha XjR1300

Motor: čtyřdobý, vzduchem a olejem 
chlazený čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
79 × 63,8 mm, kompresní poměr 9,7:1, 
vstřikování, elektrický startér, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový dvojitý kolébkový rám, 
vpředu teleskopická vidlice ∅ 43 mm, zdvih 
130 mm, vzadu ocelová kyvná vidlice se 
dvěma postranními tlumiči Öhlins, zdvih 
125 mm, obojí plně nastavitelné (vzadu 
i výška), brzdy vpředu 2 kotouče ∅ 298 mm, 
čtyřpístkové třmeny, vzadu kotouč  
∅ 267 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
lité ráfky

Parametry: délka 2175 mm, šířka 
765 mm, výška 1115 mm, sedlo 795 mm, 
rozvor 1500 mm, úhel řízení 25°, stopa 
100 mm, světlá výška 125 mm, nádrž 21 l, 
olejová náplň 4,2 l, užitečná hmotnost 
205 kg, max. rychlost 213 km/h

Objem 1251 cm3

Výkon 72 kW/98 k@8000

Točivý moment 108 Nm@6000

Hmotnost 245 kg (provozní)

Cena 239 990 kč

teChNiCké úDaje

v PŘÍŠtÍCh čMN
Loňská novinka americké značky Victory, cruiser Judge, je jakousi 
jednostopou obdobou Pontiacu GTO. Prostě relativně hbitý sportovec 
postavený ve stylu klasických amerických „muscle cars“. Dáváte 
u cruiserů přednost pohodě a třásním, nebo máte radši drsnější jízdu 
tohoto ražení? 
Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Silný motor V2, 
sportovní pozice, 

na Monsteru se 
prostě pomalu 

jezdit nedá

Sametový motor
a velmi obratné šásko dělají 

z Hondy kámoše do nepohody

Mohutné, těžké a překvapivě 
silné XJR má pořád grády

Přehledněji a čitelněji než u Hondy to asi nejde. Napřesrok přibude pár funkcí displeje

Také Yamaha drží klasickou linii. Více čísílek na tachometru 
i otáčkoměru však dává tušit adrenalinové zážitky

Před širokými řídítky Ducati najdeme jen digitálky. 
Přehledné, akorát ukazatel kvaltu by se hodil


