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Nemůžu začít jinak, než 
reklamou na jedno ne-
jmenované auto. V té 
reklamě se šťastný pá-

reček v tomto voze prohání při 
zkušební jízdě. Když jim pak 
prodejce sdělí cenu onoho vozi-
dla, žena jen zhnuseně prohlásí: 
„Moje kabelka je dražší.“ Někteří 
lidi prostě kvůli image levné věci 
nekupují.

Takže by nejspíš nesáhli ani po 
Hondě VT750S. Její cena se to-
tiž standardně drží na pouhých 
165 000 kaček, což opravdu není 
mnoho. V podstatě díky tomu 
nemá ve své kategorii konku-
renci. Tedy nepočítáme-li Jawu 
650 Classic, která je sice o 32 ti-
síc levnější, ale to je doprodejo-
vá cena. Navíc, co si budeme 
nalhávat, Classic je první pore-
voluční velkoobjemový model 

a je to znát. Na druhou stranu 
i těch „směšných“ 165 tisíc musí 
být něčím vykoupeno. Zjišťovali 
jsme tedy čím.

Na pomezí customů
Honda zařadila VT750S do své 
nabídky loni jako základní mo-
del customové řady VT. Jak sám 
výrobce uvádí, model byl vyvinut 
pro nabídnutí všestranného jez-
deckého požitku. Tomu odpovídá 
umístění sedla, ovladačů a třeba 

i nízká spotřeba. Prostě a jedno-
duše šlo pánům v Hondě o to, vy-
robit levný motocykl, se slušnými 
jízdními vlastnostmi jak pro kaž-
dodenní jízdu, tak i delší cesty.

Na setkání s tímto motocy-
klem jsme především já s Hon-
zisem byli hodně zvědaví. Pře-
devším proto, že v něm vidíme 
jakousi konkurenci pro H-D 
Sportster (i když se ukázalo, že 
podobnost je částečně jen ve 
vzhledu). Pro radikální chop-
per frakci v redakci zastoupenou 
Ondrou Hrůzou není VT750S 
dost chopper, což vlastně nepří-
mo potvrzuje i samotná Honda, 
když „vétéčko“ v tiskových mate-
riálech řadí mezi naháče. Závod-
nické křídlo zase postrádá hezky 

česky řečeno „drajv“, neboli vý-
kon a špetku agrese.

Reakce jednotlivých redakto-
rů se dají přisoudit věku a rodin-
nému postavení. My s Honzisem 
zatím jako jediní už vychovává-
me své juniory (Honzis junior-
ku). Takže kromě začínajících 
jezdců by tento motocykl měl 
oslovit také naopak již vyzrálé 
a umírněné motorkáře. Uvidí-
me, jak osloví nás...

Jednoduché ovladače
První obhlídka je vlastně popsa-
ná už v reklamních materiálech. 
Všechno nacházím na místech 
dobře známých. Tedy přesně-
ji řečeno ovladače. Ty jsou sice 
navrženy s minimální designér-
skou invencí (což se mně osobně 
třeba líbí), ale zároveň působí tak 
bytelně, že jejich funkčnost nej-
spíš ohrozí pouze blízký jaderný 
výbuch.

Naopak marně hledám spína-
cí skříňku. Naštěstí ne dlouho, 
takže za blbce tentokrát nebu-
du. Chopperovsky je umístěna 
na levém boku za zadním vál-
cem. To zrovna dvakrát nemu-
sím, jednak proto, že mám furt 
utkvělou představu, že klíček 
ukopnu nebo jinak potratím, ale 
především to znamená ještě jed-
no: zamykání řídítek je samo-
statně zprava na spodních brý-
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Hodně levná záležitost

Bez nadsázky – tento model je vstupní branou 
mezi dospělé motocykly. Proč? Zejména kvůli 
ceně, ale i další parametry tomu nasvědčují.

inzerce

DALŠÍ STROJE V RODINĚ VT
VT750C Shadow Spirit
Klasický chopper. Vpředu štíhlé velké kolo 
90/90-21, vzadu bambule 160/80-15.
Stejně jako Black Spirit má proklatě níz-
ké sedlo (652 mm). Výkon 33,5 kW/
/5500 ot., krouťák 65,1 Nm/3500 ot., 
kardan. Cena 195 000 Kč

VT750C Shadow
Klasika s nízkým prostorným sedlem 
a masivním předním kolem. Motor je 
stejný jako u všech sedmsetpadesátek 
VT. Proti základnímu „esku“ vyladěn na 
33,5 kW/5500 ot., 64 Nm/3500 ot., po-
hon zadního kola obstarává kardan. 
Drátěná kola mají rozměr sedmnáct 
a patnáct palců. Cena 209 900 Kč

VT750C Black Spirit
Ultimativní Low Rider. Sedlo jen 
652 mm nad zemí, krátká dolu zalome-
ná řídítka a masivní kola 17 a 15 palců 
na černých ráfcích. Působivá kombinace 
temně černé s chromovými díly. Výkon 
33,5 kW/5500 ot., krouťák 65,1 Nm/
/3500 ot., kardan. Cena 195 000 Kč

VT1300CX
Nefalšovaný tovární chopper s dlouhou 
přední vidlicí a koly na 21- a 18palco-
vých ráfcích. Štíhlé protažené linie 
lahodí oku kolemjdoucích, špičková 
technika a obří krouťák v kombina-
ci s hodně předkopnutými stupačka-
mi zase nabízí jedinečnýzážitek z jíz-
dy. Výkon 42,5 kW/4250 ot., krouťák 
107 Nm/2250 ot. Cena 349 000 Kč

Petr Pour
petr.pour@cmn.cz

foto: Jan Rameš
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Na závody v horských 
serpentinách zapomeňte
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lích. Samozřejmě nejsem tak 
líný, abych nemohl odemykat ří-
zení sólo, kdybych na to kruci-
nál ale furt nezapomínal. To je 
tak otravný, sednout, nastarto-
vat, připravit se k jízdě a... chcíp-

nout, odemknout a zase starto-
vat. Neřku-li, když se zkusíte se 
zamknutými řídítky rozjet. Pa-
rádní kolečka určitě vykružovat 
nebudete. Nevím, jestli Honda 
takto snižuje cenu, každopádně 
ovladače, spínačka, ale i zrcátka 
nebo rychloměr, který je parád-
ní kulatý, bohužel jen v černém 
plastovém futrálu, vypadají hod-
ně naturálně.

Při dalším prolézání motocy-
klu zjišťujeme, že pod sedlo se ne-
leze a u místa spolujezdce je zá-
meček na helmu. Jinak ten pěkný 
rychloměr v sobě ukrývá ještě zá-
kladní kontrolky, hodiny, celkové 
počítadlo kilometrů a dvě denní.

Pěkný zvouček
Takže do sedla. To je 750 mm 
nad zemí, což ocení menší mo-
torkáři a třeba i děvčata, která 
by mohla být další častou cílo-
vou skupinou. Ale ani já se svý-
mi 180 cenťáky nemám problém 
dosáhnout na zem a pohodlně 
se složit do stupaček. Po něko-
lika kilometrech mi ale začne 
překážet kryt vzduchového � lt-
ru na pravé straně a budou mě 
znervózňovat výfuky, o které se 
patou pořád opírám (což je čas-
tý problém i u jiných strojů).

Startujeme, teď už s odemče-
nými řídítky, a nabíráme směr 
údolí řeky Sázavy, kde se silnič-
ky kroutí podobně jako řeka. 
Motor mě hned na úvod pří-
jemně překvapuje. Ač se jedná 
o kapalinou chlazený dvouválec 
s pouze třičtvrtělitrovým obje-
mem, vydává příjemný bublavý 
zvuk, jako za starých vzducho-
vých časů. Zřejmě kvalitně na-
laděné výfuky.

Zátah odspodu
Druhým překvapením je tah mo-
toru. „Esko“ je nejslabší z rodiny 
VT, o jeden kilowatt a pár new-
tonmetrů. Přesto se projevuje re-
lativně svižně, což je podpořeno 
především točivým momentem 
s maximem při 3250 otáčkách. 
Prostě již od nízkých otáček re-
aguje krásně na pootočení ply-
novou rukojetí a bez zbytečných 
protestů se hrne vpřed. Čtyřiačty-
řicet koní a pět kvaltů vám v tuto 
chvíli bohatě postačí na klidnou 
cestovní rychlost kolem 110 kilo-
metrů v hodině. S motorem sou-
visejí také zrcátka. Alespoň ne-
přímo. Díky jeho kultivovanému 
chodu se totiž neklepou a ač jsou 
uložena na krátkých nožičkách, 
je v nich vidět dobře a ostře.

Akcelerovat samozřejmě mů-
žete víc, ale pak už se dostáváte 
zejména na hranice schopnos-
tí podvozku. Ocelové trubky 
jsou sice pevné, ale sklon před-
ní vidlice a zejména devatenác-
tipalcové přední kolo nevybízí 
k lámání rekordů mezi Libě-
chovem a Dubou. Na „vétéčku“ 
si spíš v klidu prohlídnete, kudy 
to vlastně jedete. Zadní tlumi-
če jsou podle výrobce nastavi-
telné v pěti polohách. My jsme 
je nijak neštelovali. Možná pro-
to mi přišlo, že s některými ne-
rovnostmi si podvozek neumí 
moc dobře poradit a motocy-
kl malinko zneklidní. Jak jsem 
ale říkal, tady se jezdí na poho-
du, takže tohle vás nemůže roz-
hodit.

Bez ABS
Řada VT alespoň v menší ob-
jemové verzi je vyzbrojena 
zadní brzdou bubnovou. Kro-
mě „eska“ jsou to dvouklíče, 
nejlevnější verze má jedno-
klíč. Vpředu je doplněn dvou-
pístkem na kotouči o průměru 
296 mm. Jednodušší řešení už 
snad neexistuje, přesto brzdový 
systém funguje dobře. Zadek 
využijete samozřejmě spíš při 
stání, kotouč si pak hravě po-
radí s hmotností stroje i posád-
ky. VT750S je ale jedním z mála 
modelů Hondy, který nemůžete 
mít s ABS.

„Vítá vás Sázava,“ hlásí cedule 
u cesty a s ní také krajina nád-
herných zatáček a cest. Jenže ou-
vej, VT750S se do kraje sklářů 
a trampských osad moc nechce. 
Velké přední kolo má tendenci 
zavírat se a při průjezdech zatá-
ček se tak do řízení musíte víc 
opřít. Další důvod, proč nemá 
smysl někam se hnát.

Kvalitní zpracování
Na konci cesty s Honzisem tra-
dičně rozvíjíme debatu, proč 

a pro koho tahle motorka vznik-
la, co nabízí a co jí chybí. Tak 
určitě chybí charisma opravdo-
vého customu a jízdní vlastnos-
ti naháče. Podle ceny by se dalo 
očekávat nedotažené zpracování 
a lacinější vzhled. Ale to by neby-
la Honda, kdyby nebyla dotaže-
na do posledního detailu a že by 
se na něčem vyloženě šetřilo, si 
říct netroufnu.

Co naopak nabídne? Je to ur-
čitě vzhled. Někoho možná ne-
nadchne, ale zároveň nikoho ne-
urazí. A ta drátěná kola jsou fakt 
pěkná. Nezanedbatelná je také na-
bídka příslušenství, která z „vé-
téčka“ může udělat skromnější 
custom cesťák i s opěrkou pro spo-
lujezdce. Výrobce uvádí spotřebu 
4,1 litru na sto. My se pohybova-
li přibližně o tři desetiny výš, ale 
i to je krásná hodnota. VT750S tak 
opravdu splňuje podmínky pro 
každodenní užití, stejně jako výle-
ty třeba k moři. A hlavně! Přátelé, 
za ty prachy Honda, co by člověk 
ještě chtěl víc. 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Honda ČR.
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Na pomezí 
customu a naháče

Nejlevnější 
dospělá Honda

Jednoduchá, 
ale funkčníHonda VT750S

TECHNICKÉ ÚDAJE

Honda VT750S

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V52°, OHC/3, vrtání × zdvih 
79 × 76 mm, kompresní poměr 9,6:1, 
vstřikování PGM-FI ∅ 34 mm, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
nenastavitelná vidlice ∅ 41 mm, zdvih 
118 mm, vzadu kyvná vidlice s dvojicí 
nastavitelných tlumičů, zdvih 90 mm, brzdy 
vpředu kotouč ∅ 296 mm, dvoupístkový 
třmen, vzadu buben ∅ 180 mm, pneu 
vpředu 100/90R19, vzadu 150/80R16

Rozměry: délka 2285 mm, šířka 870 mm, 
výška 1135 mm, sedlo 750 mm, rozvor 
1560 mm, úhel řízení 32,5°, stopa 134 mm, 
světlá výška 155 mm, nádrž 10,7 l, olejová 
náplň 3 l, udávaná spotřeba 4,1 l/100 km

Objem 745 cm3

Výkon 32,2 kW/44 k@5500

Točivý moment 62 Nm@3250

Hmotnost 232 kg (provozní)

Cena 165 000 Kč

VERDIKT

Honda VT750S
Motor 7
Podvozek 6
Brzdy  6
Ovladatelnost  7
Město  8
Cestování  6
Sport  4
Výkon/Cena  10

To je tak levná „japonka“, 
že kvůli její koupi 
rozhodně nezhubnete

V jednoduchosti je síla. Budík ukazuje 
jen základní informace, zrcátka jsou 
prostě obdelníková a funkční

Ivo Helikar, ivo@cmn.cz
foto: autor, Cardion AB Motoracing

M inulý týden jsme se ko-
nečně dočkali odhalení 
motocyklu na slavnost-

ním večeru týmu Cardion AB 
Motoracing v pražském kostele 
Sv. Michala a druhý den na Žo-
fíně jsme ho mohli důkladněji 
prozkoumat na tiskové konfe-
renci. Byla to velká sláva, saka, 
kravaty a večerní toalety pro-
tagonistů. Ze světa přijel celý 
Abajův mezinárodní tým, ob-
lečený do jednotných modrých 
košilí. A na vyvýšeném pódiu 
stála vystavená Ducati Desmo-
sedici GP11. 

Na tiskovce se potom sešel 
plný sál novinářů. Že jde o mi-
mořádné téma, jsme pozna-
li i podle toho, že tu nebyli jen 
motorističtí nebo sportovní zá-
stupci sdělovacích prostředků, 
a tak tu padaly i pro nás divné 
dotazy, jako například, jakým 
objemem motoru disponují mo-
tocykly ve třídě MotoGP. Přesto 
si však některé základní údaje 
této respekt budící mašiny při-
pomeňme. Objem 800 cm3, vý-
kon okolo 240 koní, maximál-
ní rychlost 340 km/h, zrychlení 

z nula na sto za 2,7 s a hmotnost 
bez náplní 150 kg, což je přibliž-
ně 0,63 kg na jednoho koně. Pro 
Karla to bude v tomto roce zna-
menat, že si musí zvyknout na 
motorku o 90 km/h rychlejší, 
s výkonem o 110 koní vyšším, 
než tomu bylo vloni ve třídě 
Moto2. 

O stroj se během sezony 
bude přímo starat pět me-
chaniků včetně šéfmecha-
nika Marca Grany, kte-
rý s Karlem Abrahamem 
spolupracuje už šest let. 
Jeho výuční list má razít-
ko továrny Ferrari. Pak tu 
bude působit ještě track 
inženýr, telemetrik a lo-
gistik, všichni tři Italové 
jsou zaměstnanci boloň-
ské Ducati. Manažerem 
týmu je Kájův otec, Ka-
rel Abraham starší. „Ne-
dělám si pro tento rok 
žádné větší cíle,“ řekl 
Karel Abraham mlad-
ší. Je to logické, přichá-
zí rok změny a zvykání 
si. „Po druhém testování 
bychom mohli mít první 
náznaky, jak by se nám 
mohlo v sezoně dařit,“ 
dodal mladý jezdec. 

V prvních oficiálních testech 
v listopadu ve Valencii zaostal 
Karel v úvodním dni za nej-
rychlejším Jorgem Lorenzem 
o 3,064 sekundy, druhý den 
už to bylo jen 1,727 sekundy 
za Casey Stonerem. „Před loň-
skou sezonou zajížděli nováč-
ci Bautista a Barberá časy o tři 
sekundy horší než nejrychlejší 
jezdec,“ připomněl Karel Ab-
raham st.

Motocykl má stejné barvy 
týmu Cardion AB Motoracing, 
na jaké jsme byli zvyklí i vloni. 
„Nejprve jsme je zkusili úplně 

změnit, ale před 
pár dny jsme se 
rozhodli, že zů-
staneme u ba-
rev, s nimiž nás 
všichni spojují,“ 
vysvětlil hned 
na úvod mana-
žer týmu.

Kdo sleduje 
dosavadní Kájo-
vu cestu silnič-
ními motocy-
klovými závody, 
mohl si vzpome-
nout i na některé 
důležité milníky 
této zatím nepří-

liš dlouhé pouti. Třeba první ví-
tězství v závodě mistrovství re-
publiky ve třinácti letech, první 
světovou GP, kterou absolvoval 
o dva roky později, první život-
ní světové pódium na loňské GP 
Japonska a hlavně na chvíli, kdy 
si mohl po posledním podniku 
MS ve Valencii, jako třetí jezdec 
domácí historie, poslechnout 
českou národní hymnu. Ale ne-
byla to jen sláva a úspěchy, při-
cházely také pády, rozčarování, 
stresy, neúspěchy, to všechno 
k jezdecké kariéře také patří. 
Nám teď nezbývá, než mu do 
právě začínající sezony popřát, 
aby dokázal na trati prodat to 

nejlepší ze svých zkušeností, co 
do této chvíle nasbíral. Budeme 
u toho a budeme fandit, jako 
ostatně všem českým zástup-
cům na světových tratích.

A aby to nebylo jen o závo-
dění, během slavnostního veče-
ra, který uváděl Honza Kovařík, 
došlo i na dražbu zajímavých 
předmětů. Dražil se let vrtul-
níkem nad brněnským okru-
hem v době konání Velké ceny, 
prestižní jízda s Randy Mamo-
lou na automotodromu v Brně 
i Abajova přilba. Celková částka 
se vyšplhala na 200 tisíc korun, 
které však neputují do týmu, ale 
na dobročinné účely. 

AKTUÁLNĚ

Všichni to samozřejmě už dávno víme, přečetli jsme 
si to v novinách, viděli v televizi, slyšeli v rádiu, Karel 
Abraham pojede v tomto roce v královské třídě MotoGP 
na Ducati. Poprvé v historii se bude domácí jezdec 
utkávat v soubojích se světovou elitou této třídy.
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bude přímo starat pět me-
chaniků včetně šéfmecha-

rý s Karlem Abrahamem 
spolupracuje už šest let. 

změnit, ale před 
pár dny jsme se 
rozhodli, že zů-
staneme u ba-
rev, s nimiž nás 
všichni spojují,“
vysvětlil hned 
na úvod mana-
žer týmu.

Kdo sleduje 
dosavadní Kájo-
vu cestu silnič-
ními motocy-
klovými závody, 
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Abaja představil svou Ducati

Tým Cardion AB Motoracing během 
slavnostní premiéry v kostele Sv. Michala

Abaja u své nové Ducati Desmosedici GP11


