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A není ho málo. Tyhle dva 
stroje jsou totiž přede-
vším (a vlastně o ničem 
jiném) o stylu neboli 

„imidži“, někdy také charisma-
tu. Začít by se dalo různě, ale 
většinou by to byla klišé typu 
„tak jiné, a přece stejné“ nebo 
„Terminátor versus Stone Cold“. 
Hned při prvním seznámení 
s Fat Boyem a VT1300CX jsem 
si ale byl jistý, že tyhle stroje jsou 
ještě radikálnější. Proto začně-
me takto:
Do hospody vrazej dva týpkové 
v otrhanějch umaštěnejch kal-
hotech, mikině s kapucou a mo-
tokrosovou helmou v ruce. Kon-
trolní otázka? Na čem přijeli?
Na Jawách? Pravda, mají umaš-
těný kalhoty, ale proč ty moto-
krosový helmy?
Na kroskách? Helmy tomu od-
povídaj´, ale proč ty mikiny  
a jeansy?
Správná odpověď je na Fat Boyi 
a VT1300CX, protože tyhle mo-
torky jsou pro zlý hochy, kte-
ří jdou proti všem konvencím. 
Ostatně, ty kalhoty nejsou umaš-
těný, ale od krve výčepáka, kte-
rýmu urvali ucho za podmíru…

Pro koho
Nejlepší bude si hned na začát-
ku vyprofilovat potenciálního 
majitele těchto strojů. Ve zkrat-
ce: tito hoši (a třeba i dívky) už 
od kojeneckého věku usínají 
u skladeb skupin Nekromantix 
a Horropops, jejich oblíbeným 
tvůrcem pohádek je Quentin 
Tarantino, ve třech letech si 
nejraději hrají s řetězovou pi-
lou a ve školce prosazují spole-
čenskou hru na takové normál-
ní zabijáky.

Popis je samozřejmě brán 
s trochou nadsázky, ale fak-
tem je, tyhle dva motocykly 
opravdu nevznikly pro vy-
pasené majitele zavedených 
zubních ordinací, kteří nej-
raději jezdí v kůži otřás-
něné jako ubrus mojí ba-
bičky. Proto vůbec není 
divné, když na Hondě jede 
borec v roztrhaných rif-
lích, v keckách, klokance 
a s motokrosovou helmou 
na hlavě. Navíc to vypa-
dá „fáákt hustě“. Podobně 
tak Fat Boy Special, ten se 
zrodil pro podobnou sortu 
lidí, čímž se ani v továrně 
netajili. Drasticky klesající 
prodeje v loňském roce je 
totiž donutily přemýšlet, 
jak oslovit další zákazní-
ky a především mladé. Na 
platformě legendy zva-
né Fat Boy, mimochodem 

nejlépe prodávaného Haryka, 
vznikla nadstavba Special lišící 
se především temným vzezře-
ním. Chromem se zde šetřilo, 
jak to jen šlo, a oproti standar-
du má snížené sedlo na 68 cen-
ťáků. Liší se také řídítky, která 
mají jiný sklon, a jinak tvarova-
ným sedlem.

Amíci Evropanům
Zatímco Fat Boy Special vzni-
kl pro neamerický trh, u Hon-
dy tomu bylo přesně naopak. 
Původní záměr totiž byl vy-
tvořit tovární custom chopper 

a s ním dobýt Spojené státy. 
K vývoji, o který se postarala 
americká pobočka Hondy, tak 
byl přizván i legendární stavitel 
customů Jesse Gregory James. 
Společnými silami vznikl mo-
del Fury snoubící americký styl 
a japonské technologie. Buďme 
upřímní, jedni bez druhých by 
to nezvládli.

Podle Hondy ale došlo k ně-
čemu nečekanému. O Fury pro-
jevili velký zájem také evropští 
motorkáři. Takže vzápětí byla 
homologována pro místní trhy 
a doplněna do našich katalogů 
pod podstatně méně zábavným 
názvem VT1300CX.

Nohy vpřed
Oba stroje už známe i s rodo-
kmenem, takže je čas vyrazit ba-

lit ženský. První vyzvedáváme 
Hondu a právě tehdy se zrodila 
myšlenka mé výstroje. „Je ved-
ro, v kůži nejedu a beru si kroso-
vou helmu, ať to větrá,“ rozho-
dl jsem tak rázně, že Honzisovi 
nezbývalo než souhlasit. Co na 
fotkách není vidět, jsou chráni-
če holení a kolen a páteřák. Pře-
ce jen se mám trochu rád. Co 
následovalo, bylo neuvěřitelné. 
Honzis stíhající mě na redakč-
ním skútru za mnou divoce ges-
tikuloval, že vypadám fakt drs-
ně a snad všichni kolemjdoucí 
se za námi se zájmem otáčeli.

Vétéčko je nízké, a to ve všech 
směrech. Do sedla 678 mm nad 
zemí si sedáte pomalu, jak na 
židličku v turecké čajovně. Že 
by tady měl někdo problémy 
s dosažením na zem, je vylou-

čeno. Jiné to je ale ve směru ke 
stupačkám. Zvyklý na klasickou 
ergonomii prvních pár rozjez-
dů tápu nohama, než najdu tu 
správnou polohu. Stupačky ne-
jsou nějak dramaticky vpředu, 
ale jde o to si uvědomit, že ne-
dáváte nohy jen nahoru, ale také 
směrem k přednímu kolu.

Monstrózní
Hondu máme, jedeme pro Fat 
Boye. Na téhle motorce mě vždy 
fascinovala její masivnost, kde se 
fakt na železe nešetřilo. A když 
pak Terminátor předvedl, jak je 
ovladatelná, bylo jasné, že zpoza 
velké louže mě nic víc nepřitahu-
je. Teď na Fat Boyi sedím a jsem 
překvapen ještě víc. Tahle motor-
ka, pardon, tento motocykl, bej-
by, vám sedne do ruky jako dět-
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Nepřehlédnutelní I

V některých případech jde o technické parametry. Co by byla Hayabusa, 
kdyby měla sto koní? Jindy rozhoduje užitná hodnota. Takový Pan European 
s kufry jak dětskou brašnou do školy by si také renomé nevybudoval. 
V případě Fat Boye a VT1300CX jde o styl.
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 V hlavních rolích neohrožený  
Petr Pourminátor a Johnny Karter

Přístrojovka Harleye, to je klasika. Velkým otočným knoflíkem připravíte stroj k chodu nebo odpálíte jaderné hlavice na Čínu
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míň, ale zase pěkně blbě rozmís-
těné. Takže jsme si procvičili ne-
čekané úhybné manévry. A světe 
div se, šlo to. Jeden by čekal sou-
boj člověk vs. stroj, ale jak Honda 
se svými dlouhými vidlemi, tak 
i Harley umí kličkovat slušně. 
Jen předkopnutá vidle u Hondy 
hůř pobírá nerovnosti, což je ale 
neduh této konstrukce.

Nepřehlédnutelní
Teď už ale opravdu do zatáček. 
Loučíme se s Davidem, který hlá-
sí, že by se taky rád konečně pro-
jel a tudíž počká na konci cesty. 
Dobře, se superbiky se srovnávat 
nemůžeme, ale zase pochybuji, že 
on ví, jaké pěkné chaty a krajina 
jsou podél cesty. Naše choppery 
by možná také zvládly víc, ale jsou 
limitovány nízkou světlostí, takže 
už při menších náklonech drhne-
te stupama. Navíc, mohutné před-
ní kolo Fat Boye má za následek, 
že řízení má v zatáčkách tendenci 
se zavírat.

Ne že by tyto stroje do zatáček 
nepatřily, ale rozhodně to není je-
jich doména. Stejně jako brzdy. Ta 

z Milwaukee je možná zbytečně 
poddimenzována. Přece jen za-
stavit rychle jedním čtyřpístkem 
vpředu a dvoupístkem vzadu tako-
vý kolos je přehnané přání. Honda 
má vpředu jen třípístek, ale na vět-
ším kotouči a hlavně je vybavena 
propojeným brzdovým systémem 
s ABS. Ten sice dokáže pracovat 
výkonně jak čínský dělník v továr-
ně na balení hracích karet, ale už 
zmíněná podseknutá vidlice často 
ráda i s kolem odskakuje, což úči-
nek brzd snižuje.

Naše testování končí a já pře-
mýšlím, jak oba stroje zhodnotit. 
Snad že Fat Boy Special a VT1300-
CX nestojí proti sobě, ale ved-
le sebe. Kdo chce Harleye, ten si 
Hondu nekoupí. A kdo se u cus-
tom chopperu spokojí s japon-
skou technikou (včetně možnos-
ti ABS) a chce ušetřit nějakou tu 
korunu (konkrétně cca 130 tisíc), 
sáhne po Hondě. Každopádně oba 
budou vždy nepřehlédnutelní. 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy Honda ČR a Harley- 
-Davidson Czech Republic

ská prdel na nočník. Máte sice 
pod sebou přes tři metráky živé 
váhy, ale nic si z toho neděláte.

Když jsem si psal poznám-
ky, zvýraznil jsem si tuto pasáž: 
„Tady je všechno monstrózní: ří-
dítka tlustá jak vodovodní trubky, 
lampa snad z válečné lodi. Klak-
son od tamtéž (včetně vydávané-
ho zvuku). A kola? No comment.“ 
A přesto se Fat Boy ovládá úpl-
ně normálně. Nízké sedlo vám 
umožní pěkně ťapkat při poma-
lých rychlostech a jak se rozje-
dete, máte pocit, že jste všechna 
ta kila nechali na startu. Zajíma-
vé je, že vizuálně vypadá Hon-
da mnohem lehčí, ale ve skuteč-
nosti ten rozdíl vážně není tak 
znatelný.

Objem ničím nenahradíš?
Vyrážíme na náš oblíbený testo-
vací okruh jižně od Prahy. Dopl-
ňuje nás fotograf David na svém 

vymazleném Sradu, takže vypa-
dáme jak výjev z nějakého Taran-
tinova filmu. Cestou s Honzisem 
zkoušíme pružnost obou motorů. 
Na dvojku se srovnáme vedle sebe 
a po odpočítání dáváme plný plyn. 
Tady se projeví větší motor Harle-
ye. Ten má totiž víc kubíků, koní 
i newtonmetrů. Takže mít Honzis 
na zádech nějaké barvy (pro pár 
neználků – znak motorkářského 

klubu), už bych si je 
mohl v klidu přečíst.

Převodovky obou 
strojů jsou jinak po-
skládané. Překvapi-
vě má Harley rychlos-
tí šest, zatímco Honda 
pět. Když podobný test 
uděláme při zařazených 
posledních (a předpo-
sledních) kvaltech, elas-

ticita obou strojů se vyrovná a ob-
čas dokonce Honda má i navrch. 
Takže na výkon Harley ujede, ale 
na pružnost to díky jiným převo-
dům v Hondě vymysleli dobře. 
Je to sice jen třináctka proti šest-
náctce a projev není tak drsňácký, 
ale efektivita je podobná.

Dlouhé rovinky pomalu stří-
dají posázavské zatáčky. Ještě 
předtím ale Honzis vybírá cestu, 
že prý je míň rozbitá než můj ná-
vrh. No nevím, možná bylo děr 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 4SR funguje na našem 

trhu již nějaký ten pátek. Je 
těžké se v konkurenci prosa-
dit?
Konkurence je obrovská a pro-
sadit se není jednoduché. My 
jsme se rozhodli jít sice trochu 
trnitější, ale myslím si, že správ-
nější cestou. Vždy nám půjde 
víc o kvalitu než o kvantitu. Pro-
to se snažíme hodně přemýš-
let o vývoji, materiálech, pros-
tě zkoušet nové věci. Všechny 
naše věci jsou osobně prověře-
né a závodní produkty mají za 
sebou ty nejnáročnější závodní 
série – Grand Prix, WSBK nebo 
IDM. Vlastně jsme jediný český 
výrobce, který do těchto soutěží 
dodává rukavice.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak vás napadlo začít 

podnikat v oboru motocy-
klového oblečení?
Od dětství byly mým největším 
koníčkem motorky a všech-
no, co se kolem nich točilo. Co 
se týče přímo motocyklového 
oblečení, takovým začátkem 
byla distribuce výrobků Pada-
na. Později jsem ale začal mít 
nutkání spoustu věcí dělat ji-
nak, věci sám vymýšlet a dělat 
je na nejvyšší úrovni. Taky vy-
užít svých vlastních závodních 
zkušeností, tvořit a vyrábět co 
nejkvalitnější motocyklové ob-
lečení, které třeba jednou bude 
v mistrovství světa. A to se nám 
za tři roky výroby nakonec po-
dařilo. To je stručná historie 
značky 4SR.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Práce máte dost, zbývá 

vám ještě čas na aktivní mo-
torkaření?
Jasně, na motorce jezdím od 
12 let a doufám, že jezdit ještě 
dlouho budu. Do letošního roku 
jsem aktivně závodil v MČR. 
V roce 2008 jsem vyhrál pře-
bor ČR v kategorii do 600 cm3. 
Poslední tři sezony jsem jezdil 
za team INVELT. Bohužel, při 
prvním tréninku, mne potkala 
dost nepříjemná nehoda. Mo-
torka mi přerazila stehenní kost 
a tím pro mne letošní sezona 
skončila. 
 
 Zpovídal Martin Houška
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Americká Honda 
útočí na Evropu

Fat Boy v temných 
barvách pro drsňáky

Stroje, které nezůstanou 
nepovšimnuty

Tyhle motocykly nevznikly pro 
vypasené majitele zavedených 
zubních ordinací, kteří nejraději 
jezdí v kůži otřásněné jako ubrus 
mojí babičky

Ing. Václav Jiruš
managing director 
For Street Racing s.r.o.

Minirozhovor

inzerce

TeCHNICké úDaJe

Honda VT1300CX

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V52°, OHC/3, vrtání × zdvih 
89,5 × 104,3 mm, kompresní poměr 
9,2:1, vstřikování PGM-FI ∅ 38 mm, 
elektrický startér, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod kardanem, olejová 
náplň 4,3 l

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
nenastavitelná vidlice ∅ 43 mm, zdvih 
102,4 mm, vzadu kyvná vidlice s tlumičem 
Showa, zdvih 95 mm, nastavitelné předpětí 
a odskok, brzdy propojené s ABS vpředu 
kotouč ∅ 336 mm, třípístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 296 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu Dunlop Elite 3 vpředu 90/90R21, vzadu 
200/50R18

Rozměry: délka 2575 mm, šířka 900 mm, 
výška 1150 mm, sedlo 678 mm, rozvor 
1805 mm, úhel řízení 32°, stopa 90 mm, 
světlá výška 126 mm, nádrž 12,8 l, udávaná 
spotřeba 4,9 l/100 km

Objem 1312 cm3

Výkon 42,5 kW/58 k@4250

Točivý moment 107 Nm@2250

Hmotnost 303 kg (provozní)

Cena 369 900 kč

TeCHNICké úDaJe

H-D FLSTFB Fat Boy Special

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec Twin Cam 96B V45°, OHV/2, 
vrtání × zdvih 95,3 × 111 mm, kompresní 
poměr 9,2:1, vstřikování ESPFI, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
nenastavitelná vidlice ∅ 41,3 mm, zdvih 
130 mm, vzadu ocelová kyvná vidlice se 
dvěma pod motorem uloženými tlumiči, 
zdvih 91 mm, nastavitelné předpětí, 
brzdy Nissin vpředu kotouč ∅ 292 mm, 
čtyřpístkový třmen, vzadu kotouč 
∅ 292 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Dunlop D408 vpředu 140/75R17, vzadu 
200/55R17

Rozměry: délka 2385 mm, sedlo 680 mm, 
rozvor 1630 mm, úhel řízení 32°, stopa 
147 mm, světlá výška 125 mm, 
nádrž 19,7 l

Objem 1584 cm3

Výkon 53 kW/73 k@5000

Točivý moment 120 Nm@3300

Hmotnost 313 kg (bez náplní)

Cena 20 346 eUR 

 (cca 505 000 Kč)

Zatímco u Hondy v zátáčkách 
brzy odřete stupačky...

Budíky Hondy působí malinko laciněji

„Knockin‘ on Heaven‘s Door,“ ale  
v tuhle hodinu už vysedávaj´ v putice

... u Fat Boye plošiny


