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C oby dlouholetý fanou-
šek těchto geniálně 
univerzálních strojů 
s motory V4 jsem byl 

na nové VFR náramně zvěda-
vý. Sám mám doma ojeté vée-
fero z roku 2000, navíc ohla-
sy kolegů, kteří se zúčastnili 
testování v japonském Sugu, 
byly hodně pozitivní. Před-
pověď počasí pro jižní Špa-
nělsko byla též dobrá, ovšem 
teorie se nesešla s praxí a noc 
před testem celá propršela. 
No, mně osobně jízda v mok-
ru nevadí a cestovní motor-
ka se s deštěm bude setkávat 
často. Navíc se má odpoledne 
vyjasňovat, takže aspoň pro-
klepnu VFR za všech pod-
mínek.

Na vlastní oči
Když jsem na živo uviděl řadu 
vyrovnaných VFR stát před 
hotelem, ani zamračené ráno 
mi nemohlo zkazit náladu. Ať 
si o designu téhle dvanácti-
stovky myslíte cokoli, se sou-
dem vydržte, dokud motor-
ku neuvidíte na vlastní oči. Je 
menší a méně buclatá, než vy-
padá na obrázcích, a opravdu 
hodně elegantní. Svým vzhle-
dem působí jedinečně, takže 
pokud se rádi prezentujete, je 
VFR vaším černým koněm.

Nízká jízdní pozice bude za 
jízdy určitě náramně pohodl-
ná a navzdory udávané hmot-
nosti skoro 270 kg nepůsobí 
ani na místě nijak těžkopád-
ně. Promyšlená konstrukce 
zadních válců motorce zajiš-
ťuje úzký pas, takže při zasta-
vení dosáhnou na zem i prc-
kové, a i toto pomáhá dojmu, 
že sedíte v motorce a ne na ní, 
jste její součástí. Kvalita zpra-
cování vypadá velice dob-
ře, stejně jako zářící lakování 
a s výjimkou mohutnějšího 
výfuku není vlastně co kriti-
zovat. A za ten výfuk, vzhled 
i tlumený zvuk navíc stejně 
mohou zákonodárci svými 
normami a ne inženýři a de-
signéři Hondy.

Na vlastní zadek
První kratičký výlet byl ako-
rát pomalý přesun po hotelové 
příjezdovce, a byť to nebyl žád-
ný odvaz, dost naznačil o ovla-
datelnosti véefera v nízkých 
rychlostech. Tahle motorka je 
výborně vybalancovaná a otá-
čení s nohama na stupačkách 
tady rozhodně nemůžete vydá-
vat za kaskadérský prvek.

Další test byl jízda se spolu-
jezdcem. Také tady byla ovla-
datelnost excelentní, ačkoli 

svezení 60kg dívčiny nemůžu 
brát za regulérní test jízdy ve 
dvou. Široké sedlo a bohatě di-
menzovaná madla však vypa-
dají jako pohodlná záležitost.

No a pak jsem konečně mohl 
vyrazit na 400 kilometrů dlou-
hý test, který mi měl VFR uká-
zat z té stránky, z níž ho bude 
znát většina budoucích maji-
telů.

Vše kolem krouťáku
První dojmy byly velice dob-
ré a i v rychlostech, které byste 
mamince neměli říkat, si zacho-
vává svou vyváženost, předvída-
telnost a klid. Dvanáctistovko-

vá vé-čtyřka funguje působivě 
a všechno se točí kolem úžas-
ného krouťáku. Motor je ukrut-
ně � exibilní a tahá dokonce i na 
šestku už od 2000 otáček tak, že 
si říkáte, jestli vlastně potřebuje-
te zbylých pět kvaltů.

Samozřejmě občas se do hrátek 
s převodovkou pustíte, to když 
potřebujete trochu opepřit akce-
leraci. Kdykoli tak učiníte, nád-
herně lineární průběh výkonu 
vás nikdy nezaskočí žádným ná-
hlým kopancem a vlastně to stádo 
172 koní je hodné jako beránci. 
Elektronické ovládání plynu na-
víc nabízí naprosto přesný po-
cit z toho, co se děje se zadním 

kolem, což jsem na mokrých 
španělských silnicích oceňoval 
opravdu vysoko.

Vlastně jediné, na co si mu-
síte dávat pozor, je tachometr. 
Schopnost motoru katapulto-

vat vás daleko 
za limity by se nemusela setkat 
s pochopením u vašeho oblí-
beného dopravního policisty. 
U většiny motorek podle drama-
tických zvuků a vibrací motoru 
odhadnete, kolik jedete, ovšem 

so� stikované hondí véčko se 
chová tak, že byste v 99 % přípa-
dů přísahali, že jedete na elektro-
motorce. 

Velmi rychle
Po obědě se celý test stal ještě 
zajímavějším, to když nás iti-
nerář navedl do hor mezi Ma-
lagou a Rondou. Tady jsem si 
o suchých silnicích mohl ne-
chat zdát, no když už nic, tak ty 
mokré alespoň pořádně ukáza-
ly, jak báječně kontrolovatelné 
VFR opravdu je. Ačkoli se jed-
ná o daleko větší a těžší motor-
ku, než jsou čisté sporťáky, její 
mohutnost je tak dobře rozlože-
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TEST Nejočekávanější 
motorka sezony

Vše se točí kolem 
krouťáku

Unikátní motor V4: 
172 koní, 129 Nm

Po návratu do hotelu jsem se cítil 
skoro stejně, jako když jsem před 
osmi hodinami vyjížděl

Velký návrat legendySportovně-cestovní 
ideál Honda VFR 
vstupuje do nové éry. 
Zatímco předchozí 
varianty byly víceméně 
vylepšené první 
VFR 750 z roku 1987, 
dvanáctistovka posouvá 
legendární V4 o několik 
úrovní dál.

Přístrojovka je moc pěkná, ale vzhledem k cestovním 

ambicím motorky by mohla nabízet více informací



na, že můžete jet opravdu tvrdě. 
Řízení je docela rychlé a lehké. 
Občas od některé části motor-
ky dostanete esemesku, že tohle 
není supersport, ovšem ostatní 
komponenty za ni tento pro-
blém „vyžehlí“ a dovolí vám jet 
velmi pohodlně a zároveň vel-
mi, velmi rychle.

V boji s mokrem mi úspěš-
ně pomáhaly Dunlopy Road-
smart, které spolu s citlivým 
odpružením zajišťovaly vyni-
kající zpětnou vazbu od silni-
ce. Výrazně jim to usnadňoval 
již zmiňovaný dobře vychova-
ný motor, zkrátka mokro zvlá-
dá VFR s klidem hodným ze-

nového mnicha. A když už 
jsem u té chvály, tak do jedné 
bandy patří i propojené brzdy 
s ABS – silné, bezpečné, kont-
rolovatelné.

Večer bez únavy
Ale jo, nakonec i to sucho bylo. 
A tak jsem mohl zkusit, jaké to 
je, jet skutečně agresivně a držet 
VFR pod krkem. Výsledek? Jako 
u všech předchozích „veverek“ 
máte pocit, že to je nejlepší ká-
moš, který vás chytne kolem ra-
men a řekne: „Tak co, co dneska 
provedeme za kulišárnu?“ A co-
koli si vzpomenete, to udělá.

Po návratu do hotelu jsem se 
cítil skoro stejně, jako když jsem 
před osmi hodinami vyjížděl 
– po únavě fyzické ani psychic-
ké ani památky. Jako bych právě 

nestrávil den v sedle. Prostorná 
jízdní pozice vám šetří ramena, 
velice efektivně tvarovaná kapo-
ta zase hlavu. Někteří kolegové 
si stěžovali, že sedlo není zrov-
na nóbl, ale já byl celý den v po-
hodě.

Co udělat jinak
Ještě než jsem druhý den nastou-
pil do letadla a vyrazil na nud-
nou cestu domů, probíral jsem si 
v hlavě, co bych u VFR udělal ji-
nak. Já osobně bych mu dal větší 
nádrž kvůli dojezdu. Také by se mi 
líbilo, kdyby přístrojovka nabízela 
více funkcí, stejně jako bych oce-
nil centrální stojan už v základu 
(můžete si ho dokoupit), byť ne-
možnost zvednout zadní kolo do 
vzduchu není díky pohonu kar-
danem až takový průšvih. Mimo-
chodem Honda uvádí, že při jízdě 
nepoznáte, že motorka není pohá-
něna řetězem, což mohu jen po-
tvrdit – žádné zvedání či klesání 
zádě, žádné cvakání v převodech, 
nic. Poznáte to ale po jízdě, kon-
krétně po jízdě v dešti – konečně 
můžete jít hned na pivo a nemusí-
te nic čistit, mazat a napínat. Zato 
k obhajobě prohozeného ovládání 
blinkrů a klaksonu jsem nic nena-
šel. Podle mě je to čirý omyl, za je-
hož vznikem stojí jediný důvod, 
a sice odlišovat se.

Člen rodiny
Nové VFR je bez diskusí o mno-
ho lepší než stávající osmistovka, 
a to ve všech oblastech. Jsem pře-
svědčen, že příznivci tohoto fa-
mózního univerzála jej přijmou 
do rodiny a zamilují si jej stej-
ně rychle jako já. A jen čas nám 
poví, jak si povede ve srovnání 
s konkurencí – na tuhle otázku 
dostaneme odpověď až po pří-
mém srovnávacím testu. Já do-
předu počítám s tím, že Honda 
se mezi svými bude chtít stát ge-
nerálem. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Honda VFR1200F

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec 
V76°, OHC/4, vrtání × zdvih 81 × 60 mm, 
kompresní poměr 12:1, vstřikování PGM-FI, 
elektronický plyn, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka (alternativně 
dvouspojková poloautomatická převodovka 
DCT), antihoppingová spojka, olejová náplň 4 l, 
sekundární převod kardanem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu USD vidlice ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, nastavitelné předpětí a odskok, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná vidlice 
s jedním plně nastavitelným tlumičem, zdvih 
130 mm, úhel řízení 25,5°, stopa 101 mm, 
propojené brzdy Nissin s ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 320 mm, šestipístkové radiální třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 276 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Dunlop Roadsmart vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/55ZR17

Rozměry: délka 2250 mm, šířka 755 mm, výška 
1220 mm, sedlo 815 mm, rozvor 1545 mm, světlá 
výška 125 mm, nádrž 18,5 l, udávaná spotřeba 
6,75 l/100 km

Objem 1237 cm3

Výkon 127 kW/172 k@10 000
Točivý moment 129 Nm@8750
Hmotnost 267 kg (provozní)
Cena 369 900 Kč

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O VFR

● jako první přichází Honda s poloauto-
matickou dvouspojkovou převodovkou 
DCT známou z moderních aut, průkop-
níkem je VW se svým systémem DSG. 
Va rianta VFR s DCT přijde na trh v půl-
ce roku

● ojniční čepy párů válců nejsou pří-
mo proti sobě, ale přesunuté o 28°, což 
eliminuje vibrace

● rozvod není obvyklý DOHC, nýbrž 
jednovačkový Unicam OHC známý 
z motokrosových modelů

● radiální přední šestipístky, propo-
jené se zadní brzdou a vybavené ABS, 
použila Honda vůbec poprvé

● poprvé má VFR sekundární převod 
cestovatelsky příjemným kardanem

● kapotáž je tvořena vrstvami, kte-
ré zajišťují důmyslný odvod teplého 
vzduchu od motoru i jezdce

ZPOVÍDALI JSME TÁTU PROJEKTU

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Kdo jsou hlavní rivalové 

VFR?
Při vývoji VFR jsme se nekouka-
li na konkurenci a vyrazili vlast-
ní cestou – udělali jsme v zásadě 
sporťáka, který umí i cestovat. 
Suzuki Hayabusa je více super-
bike, Triumph Sprint ST zase 
cesťák, nejblíže k VFR je BMW 
K 1300 S.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Kdo jsou typičtí kupci 

nové VFR?
Starší, rozumní jezdci, kteří 
mívali sportovní stroje a nyní 
chtějí něco pohodlnějšího 
a praktičtějšího. Ale pořád na 
ty supersporty nemohou za-
pomenout…

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Je VFR1200F novým 

VFR a Super Blackbirdem 
v jednom?
Vlastně ano. I nadále ale bu-
deme prodávat původní os-

mistovku VFR. A také vám 
nemohu říci, jestli nakonec 
nepřijde zbrusu nový Super 
Blackbird, stejně jako to, jestli 
Honda použije motor 1200 V4 
i v dalších motocyklech. Nic-
méně dvouspojkové převodov-
ky DCT se dočkáme i jinde.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Proč nemá VFR kont-

rolu trakce?
Kontrola trakce je čím dál 
rozšířenější na cesťácích, ale 
VFR je více sporťák a má pří-
slušné technologie typu elek-
tronický plyn. My nicméně 
stále vyvíjíme systémy dyna-
mické kontroly, takže možná 
je v budoucnu dostane i VFR. 
Je to určitě směr, kam v kon-
strukci motocyklů míříme.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Proč má VFR tak malou 

nádrž?
Myslíte, že je malá? Její objem je 
podobný jako u BMW K 1300 S,
a protože spotřeba je velice 
dobrá, tak bychom neřekli, že 
je na sportovní stroj malá.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Co byl váš cíl při kon-

strukci nového motoru?
Chtěli jsme dobrý zvuk i po-
cit s minimem vibrací. Big 
beat s charakterem. Myslí-
me, že jsme se dostali někam 
mezi klasickou V4 a řadové 
čtyřválce.

Yosuke Hasegawa 
vedoucí projektu VFR

HISTORIE

Takhle vypadalo první VFR 750 
v roce 1987

…takhle nejoblíbenější VFR 
z let 1990-94

…a takhle koncept V4 představený na 
podzim 2008 v Kolíně nad Rýnem

Na živo vypadá VFR ještě lépe než na obrázku. Unikátní design ocení ti, kteří se rádi liší

Ať si 
o designu téhle 
dvanáctistovky 
myslíte cokoli, 
se soudem 
vydržte, dokud 
motorku 
neuvidíte na 
vlastní oči

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Karle, pracuje-

te jako ředitel odboru 
komunikace a zároveň 
jako mluvčí minister-
stva dopravy. Jak jste 
se k této práci dostal?
Moje profesní cesta je na-
prosto klasická – z novi-
náře mluvčím. Studoval 
jsem žurnalistiku a pra-
coval jako rozhlasový re-
daktor, když v roce 2004 
přišla nabídka z minister-
stva dopravy. Začínal jsem 
tehdy jako pracovník tis-
kového oddělení, pozdě-
ji jsem začal za minister-
stvo i mluvit, dnes řídím 
odbor komunikace a také 
BESIP, který je součástí 
ministerstva.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Co připravuje mi-

nisterstvo dopravy 
pro motorkáře na rok 
2010?
Rozdělil bych to na dvě 
oblasti. Legislativa a pre-
vence. V té první musíme 
do českého právního řádu 
implementovat směrnici 
EU, která mění strukturu 
skupin řidičských opráv-
nění na motocykly. ČMN 
o tom již psaly, jen při-
pomenu, že nově budou 
existovat čtyři podskupi-
ny. Posune se hranice pro 
nejmenší motorky na 16 
let věku, naopak ty nejsil-
nější bude možné v urči-
tých případech řídit až od 
24 let. Pokud jde o preven-
ci, je v současné době vlaj-
kovou lodí kampaň Ne-
myslíš – zaplatíš, v rámci 
které nezapomínáme ani 
na motorkáře. Chystáme 
se také během sezony na 
různé motorkářské srazy, 
kde budeme šířit osvětu.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Poslední otázku 

nemohu vynechat. Jste 
sám motorkářem, pří-
padně chtěl byste jím 
být?
Motorkářem bych se 
v žádném případě nena-
zýval, protože jsem po-
pravdě 15 let na motorce 
neseděl. V patnácti letech 
jsem si sice udělal řidičák 
na malou motorku a měl 
tehdy Jawu 23, ale o pár 
let později u mě nad mo-
torkami zvítězila osobní 
auta. Přiznám se, že i přes 
to po motorkách poku-
kuji a rád bych se na ně-
jakém pořádném stroji 
svezl, jenže to bych si nej-
dřív musel udělat „velké“ 
papíry :-). Líbí se mi na-
příklad čopry. Nepochyb-
ně to musí být adrenalin, 
mít pod sebou pořádnou 
mašinu.
 zpovídal Martin Houška

MINIROZHOVOR

Karel Hanzelka
ředitel odboru komunika-

ce ministerstva dopravy, 
tiskový mluvčí

Mokré silnice zvýraznily silné stránky VFR: výborné rozložení hmotnosti 
a úžasný motor


