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Honda je celosvěto-
vě největším produ-
centem motocyklů, 
i v ekonomicky nepří-

znivém loňském roce vyrobila 
neuvěřitelných 15 000 000 stro-
jů. Dobře, 13 milionů z toho 
byla přibližovadla do 150 cm3, 
ale v těch zbývajících dvou mi-
lionech velkých motorek už 
jsou první kusy stroje, který byl 
pět let vyvíjen v Americe pro 
Američany, ale po jehož ledno-
vém představení 
a reakci ze všech 
koutů zeměkou-
le bylo dodateč-
ně rozhodnuto, 
že od modelové-
ho ročníku 2010 
bude k dostání po 
celém světě. Řeč je 
o Fury, v Evropě 
prodávané pod ne-
záživným názvem 
VT1300CX, mo-
torce, kterou Honda vstupuje 
do segmentu, do něhož se zatím 
žádný neamerický výrobce ne-
odvážil – do segmentu nazva-
ného custom chopper.

Znalci amerického trhu by 
mohli namítnout, že Yamaha má 
přeci XV1900 Raider, ovšem to 
je pouze upravený cruiser Mid-
night Star a ne motorka vymyš-
lená „na čistém listu papíru“ jako 
Fury. Navíc o Raideru se může-
te dočíst i nepříliš lichotivé, zato 
vtipné hodnocení, že se jedná 
o „změť náhradních dílů z bul-
harského katalogu z roku 1979, 
se stylingem, jehož by se i Sově-
ti zalekli“.

Designed in USA
Fury alias VT1300CX má linie, 
s nimiž by rozhodně Kapitán 
Amerika a Billy, hlavní hrdinové 
Easy Rideru, souhlasili. Byla vy-
tvořena v kalifornském vývojo-
vém a designérském studiu Hon-
dy, a to prý s pomocí čopráckého 
guru Jesseho Jamese z West Coast 
Choppers. Mimochodem tohle 
studio přišlo před lety i s Valky-
rií, prvním opravdovým power-
cruiserem s šestiválcem z Gold 
Winga, a posléze i s futuristic-
kým modelem Rune na stejné 
bázi. Ovšem zatímco drahá Rune 
zůstala jen pro Ameriku, Fury se 

vyrábí v Japonsku pro celý svět 
a u nás se prodává za příznivých 
340 tisíc. Stylově nejbližší H-D 
So� ail Rocker C je za půl míče, 
decentnější neo-chopper Wide 
Glide lehce pod 400…

Ovšem Harley je Harley, zatím-
co chopper Honda, to zní skoro 
stejně divně jako kombi Ferrari 
nebo cesťák MV Agusta. Na dru-
hou stranu, možná právě tohle 
přesvědčí spoustu dnešních chla-
pů středního věku, aby konečně 
shodili pocit viny, že namísto vy-
toužené divoké jízdy životem na-
stoupili na klidnou kolej vláčku 
„kariéra, jedno dítě, druhé dítě, 
dovolená v Jugoslávii“, a pořídi-

li si právě tuhle motorku. Proto-
že „je to Honda“, ale zároveň vy-
padá žádoucně divoce. Přesně jak 
říká � remní PR žblebt „vítejte na 
divoké straně Hondy u úžasně 
kreativní Fury… u které najde-
te stejnou funkčnost, zpracování, 
kvalitu a spolehlivost společnou 
pro všechny Hondy.“ Jen pro při-
pomenutí, v 60. letech jela velká 
Há masivní kampaň, že motorká-
ři jsou fajn lidé, a ti nejpříjemnější 
právě na Hondách…

Dobrý základ
Zjistit, co je Fury zač, jsem vyra-
zil jednoho slunného prosincové-
ho dne do okolí Los Angeles, kde 
jsem najezdil 400 km. Zrovna jsem 
totiž byl v USA, a protože mám vy-
nikající vztahy s lidmi z americké 
Hondy, nemohl jsem prostě čekat, 
až v Evropě sleze sníh…

Ve srovnání s ostatními „pra-
vými“ choppery není Fury o nic 
méně sexy, ale navíc se na ní váž-

ně dobře jezdí a je i praktická 
(což sice není důležité kritérium 
u těchto strojů, ale potěší). Sedíce 
v 678 mm nízkém sedle zaujímá-
te v chopperovských intencích 
rozumnou jízdní pozici, pěkně 
dozadu natažená řídítka nejsou 
zbytečně vysoká a také stupačky 

vám neprotahují nohy více, než 
je zdrávo (samozřejmě že s nimi 
drhnete v každé zatáčce, ale to je 
prostě úděl motorek s dlouhým 
rozvorem). Výsledek – po celo-
denním jezdění jsem schopen do 

hotelu dojít vzpřímeně, což je na 
chopper vynikající vysvědčení.

Dlouhá a úzká 12,8litrová ná-
drž kapkového tvaru je zname-
nitě tvarovaná a dává „fúrii“ ryzí 
čoprózní styling, podpořený vy-
soko umístěnou hlavou řízení, 
díky níž je mezi předním válcem 
a rámem tolik sexy místa, že byste 
tam nacpali novorozence i s balí-
kem plen. Zmíněná bandaska sta-
čí na 240km jízdu, než se vám na 
pěkném budíku inspirovaném 
50. lety rozžhne kontrolka. Zrcát-
ka fungují dobře, nicméně spolu 
s opravdu famózně tvarovanými 
výfuky jsou to jediné chromova-
né kovové díly – zbytek cingrlá-
tek je z plastu. To na druhou stra-
nu drží hmotnost na rozumných 
třech metrácích. Navíc se nabízí 
možnost tyhle věci očesat a vyra-
zit na dlouhý trip po airbrushe-
rech a prodejcích doplňků typu 
Custom Chrome – Honda vám 
dává dobrý základ, vy si ho vytuň-
te podle představ a peněženky.

Stačí 1300?
Ale už při jízdě s tímhle „zá-
kladem“ pociťujete ono zvlášt-
ní slastné uspokojení, stačí 
jen hrábnout doleva mezi vál-
ce a otočit klíčkem ve spínačce. 
Zvuk není špatný, ale k téhle mo-
torce se euro-normy prostě ne-
hodí. Vodou chlazené véčko by si 
zasloužilo prodávat už s patinou, 
vždyť v různých generačních ob-
měnách je tady v modelech VT 
Shadow už od roku 1983. Stávají-
cí třináctka se stříkačkou a dlou-
hozdvihovou kon� gurací je však 
plně na výši doby a svým toči-
vým momentem vás občas uve-
de do rozpaků, jestli skutečně se-
díte jen na „střední třídě“.

Což nás přivádí k jedné chou-
lostivé věci – zákazníci, kteří 

custom choppery kupují, mají 
rádi své kubíky (někteří mají 
rádi i Kubíky, ale to je každého 
boj…) a očekávali v tomhle ob-
lečku motor z VTX1800. Jenže 
ten v Hondě zamítli ani ne tak 
pro jeho hrubší mravy, nýbrž – 
větší motor rovná se větší roz-
měry, to znamená méně prosto-
rou vpředu před válcem; protože 
ho potřebujete víc krmit a abys-
te nestáli každých 100 km, potře-
bujete větší nádrž, potom větší 
chladič, protože vytváří více tep-
la, stejně jako větší airbox a větší 
výfuky a… prostě třináctistovka, 
anebo zrůda. Takže třináctka.

A věřte mi, že jejích 58 kobyl 
je dostatečných, zejména když 
točivý moment vrcholí už ve 
2250 otáčkách a zůstává prak-
ticky plochý až do omezovače, 
který je dalším malým kyselým 
jablkem téhle motorky, protože 
zasahuje příliš brzy. Na jednič-
ku to vytočíte na 55, na dvojku 
jen něco přes 90 a při prudkém 
odpalu máte pocit, že řadíte jak 
na krosce. Hladce běžící V-twin 
s jedním ojničním čepem (staré 
VT mívaly dva přesazené kvů-
li potlačení vibrací) a nízkým 
kompresním poměrem má dva 
vyvažovací hřídele, které motoru 
ponechávají přesně tolik Good 
Vibrations, aby se dalo mluvit 
o charakteru.
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TEST Vypadá jako stavba 
za milion

V Americe se 
jmenuje Fury

Proč má 1300 cm3 
a ne vícHonda VT1300CX

Honda je solidní. Honda dělá skvělé motorky, s lineárně 
narůstajícími výkony a všem padnoucí ergonomií. Hondě je 
cizí slovíčko extrém. A tahle Honda teď udělala Fury.

Američany, ale po jehož ledno-

že od modelové-
ho ročníku 2010 
bude k dostání po 
celém světě. Řeč je 
o Fury, v Evropě 
prodávané pod ne-
záživným názvem 
VT1300CX, mo-

dovolená v Jugoslávii“, a pořídi-

První japonský zá řez

Nespravedlnost. Američané mají poetické označení Fury 
a čtyři barevná provedení, Evropané suché VT1300CX a dvě 

barvy: gra� tovou černou a modrou metalízu

Ve srovnání s ostatními „pravými“ 
choppery není Fury o nic méně 
sexy, ale navíc se na ní vážně 
dobře jezdí

ně dobře jezdí a je i praktická 



Praktické optické klamy
Díky nejdelšímu rozvoru, jaký 
kdy Honda použila, je Fury sta-
bilní i při vyšších rychlostech. Ty 
tedy nejsou kosmické (v Ameri-
ce vás řídicí jednotka nepustí dál 
než na 160 km/h, evropská ver-
ze není omezená, ale má psanou 
maximálku 165) a ani v akcele-
raci světové rekordy nepadnou, 
byť zadní guma vypadá široká, 
aby přenesla šílené newtonme-
try. Jenže při bližším ohledání 
zjistíte, že její šíře je racionál-
ních 200 mm, což je první op-
tický klam, a ten druhý spočí-
vá v předkopnutí vidlic. Ty sice 
mají úhel 38°, jenže vtip je v brý-
lích, protože hlava řízení svírá 

s vertikálou již docela rozum-
ných 32°. Stopa potom je pouze 
90 mm, méně než na mnohých 
supersportech, takže navzdory 
vzhledu je VT1300CX normál-
ně ovladatelná motorka s neut-
rálním řízením!

Samozřejmě žádným fíglem 
už nepořešíte to, že přední vidle 
pod tímhle úhlem na nerovnos-
tech více poskakuje, než že by je 
absorbovala. Ještěže zadek je na 
tom lépe, byť také ne úplně ply-
šově. S vidlí a úzkým kolem sou-
visí i projev přední brzdy – jak 
je v tomto spojení běžné, brzd-
ný účinek nic moc a při hamtnu-
tí na páčku okamžité zabloko-
vání. U čoprů je stejně platnější 

brzda zadní, a tu má Fury zase 
dobrou. Navíc je v nabídce i ver-
ze s ABS.

Honda u sekundárního převo-
du sáhla po osvědčeném karda-
nu, což ovšem mírně rozhodilo 
americké čopráky, kteří jsou zvyk-
lí na řemen – kardan prý nevypadá 
dobře a navíc znemožňuje montáž 
a� ermarketových kol. Proti gustu 
žádný dišputát, nicméně dle mého 
mínění tahle kola vypadají skvěle, 
kardan mi přijde úhlednější než 
řemenový převod a co se funkce 
týče, nemůžu mu vytknout jedi-
nou věc, stejně jako převodovce 
a zlehka jdoucí spojce.

Vzhled i jízdní vlastnosti
Honda VT1300CX alias Fury 
byla vyrobena s typickým hon-
dím smyslem pro detail, což jí 
dává dojem ručně stavěného 
custom chopperu, ale za zlomek 
běžné ceny. V minulosti se čas-
to stávalo, že pro inženýry vede-
nou světovou jedničku byl dobrý 
vzhled něco navíc, ovšem tady si 
to americká dceřiná společnost 
pohlídala – hadice k chladiči je 
schovaná až pod ventilovým ví-
kem, zadní blatník je zakončený 
elegantním LED světlem a nemá 
žádné viditelné držáky, takže 
krásně vynikne zadní kolo, u ně-
hož ještě jednou vyzdvihuji ro-
zumnou šíři. Ostatní výrobci se 
občas nechají dohnat až do čtvrt-
metrového extrému, ovšem Hon-
da si tvrdě stála za svým – kromě 
dobrého vzhledu se na Fury musí 
nechat i dobře jezdit. A o tom celá 
VT1300CX je. O pěkném vzhle-
du a zároveň jízdní kvalitě, kte-
rou slibuje jméno Hondy. 

Honda VT1300CX CUSTOM CHOPPERY
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VAŠE REAKCE

Tenhle brzy 41letý Kaliforňan je jednou z nejvýraznějších person čopráckého světa. 
Jeho kariéra bodyguarda heavymetalových kapel Danzig či Slayer mu dala lásku k těžké-
mu železu, která v roce 1992 vyústila v otevření krámku v garáži své matky nazvaného 
West Coast Choppers. Kdyby tenkrát Jesse tušil, že za pár let jeho stroje bude znát celý 
customový svět a pořadník na ně bude nekonečný, protože nebude stíhat více než 12-14 
motorek ročně… A do toho ještě údajně pomáhal Hondě s Fury.
V roce 2000 se na Discovery Channel objevil pořad 
Motorcycle Mania, který mapoval Jesseho každodenní 
život stavitele, a mediální kariéra měla četná pokračování, 
např. v Jesseho vlastní show Monster Garage. Kromě jiné-
ho tomuhle potetovanému týpkovi, jehož velkou vášní jsou 
o� -roadové závody v poušti, patří magazín Garage, který 
se věnuje světu přestaveb na dvou i čtyřech kolech, nebo 
fastfood Cisco Burger jako z 50. let.
Jesse se stal populárním i pro světový bulvár, to když se 
v roce 2005 oženil s herečkou Sandrou Bullock, a také pů-
vod jeho jména láká k průzkumům – jeho prapradědeček 
byl údajně bratrancem slavného bandity Jesseho Jamese.

KDO JE JESSE GREGORY JAMES?

Custom choppery, to bývala taková malá 
speci� cká kategorie úplně na okraji mo-
torkaření; donedávna centrum odboje 
mnoha převážně amerických customizérů 
a drobných úpravců, kteří od 60. let roz-
kopávají rozvor svých strojů pomocí ab-
surdních úhlů řízení do gigantických dá-
lek a tvoří motocykly, které řvou do dálky 
slovíčko rebel. Co na tom, že mnohé tyto 
výtvory byly a jsou postavené opravdu jen 
na oko a jízda na nich je vlastně jen nut-
ným zlem – touha vlastnit doma stroj in-
spirovaný kultovním Easy Riderem, u nás 
známým jako Bezstarostná jízda, je občas 
silnější než racionální pohled na věc.

Postupem času se z nekonformních cus-
tom chopperů stalo odvětví samo pro sebe 
a z � rem typu Indian Larry, Von Dutch 
nebo Jesse James vyhlášené � rmy expedují-
cí ze svých dílen hotová umělecká díla. Poté, 
co oheň rozdmýchal televizní Discovery 
Channel, začal růst celý segment a nyní už 
i váš soused dentista ví, že když se převlék-
nete z obleku, který coby bankovní úředník 
jezdící v Toyotě Avensis musíte denně nosit, 
do kůže, dáte si šátek, nasadíte drsný výraz 
a nastartujete tu svou nádheru za milion od 
Big Dogu, American IronHorsu nebo Saxo-
nu, už nejste jeho fajn soused, s nímž probírá 
spalničky svých dětí, ale rebel. Což tak tro-
chu staví na hlavu celé to rebelství, nota bene 
když první ryze tovární chopper začal nabí-
zet H-D už v roce 1980 (Wide Glide) a dnes 
mu nyní úspěšně sekunduje Victory – zkrát-
ka se z tvrdých chopperů stal další separát-
ní segment motocyklového mainstreamu, 
kde za své výrazně menší peníze dostáváte 
od světových velkoproducentů stroj se zá-
rukou, že funkce má přednost před formou, 
a je jen s podivem, že se Japonci drželi tak 
dlouho stranou.

Stroje pro 
rebely?

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, úhel řízení 32°, stopa 90 mm, brzdy 
vpředu kotouč ∅ 336 mm, dvoupístkový třmen, 
vzadu kotouč ∅ 296 mm, jednopístkový třmen, 
alternativně propojené s ABS a třípístkovým/
dvoupístkovým třmenem, 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, 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 339 900 Kč 
 (359 900 Kč s ABS)

El Diablo Swingarm, stavba od West Coast Choppers

Easy Rider. Tady vznikl kult

Příspěvek od americké Victory, model Vegas

Harley letos vrátil do výroby Wide Glidu, první tovární 
chopper

Jako na každém stroji s dlouhým rozvorem, i tady 
se v zatáčkách musíte krotit. Ale jinak pohoda

motorek ročně… A do toho ještě údajně pomáhal Hondě s Fury.

Byla vytvořena v kalifornském 
studiu Hondy s pomocí Jesseho 
Jamese z West Coast ChoppersJamese z West Coast Choppers

V čísle 3/10 jsem si v sekci Vzkazy 
přečetla jeden z příspěvků, který 
zněl takto: „České motocyklové 
noviny už nemají o čem psát, že 
sem cpou čtyřkolky? Nemá quad 
a ATV svůj časopis?“ A tak mě 
napadá – co má vlastně čtyřkolka 
společného s jednou stopou?

Častá odpověď – má to řídítka, 
má! Jenže o tom jedna stopa není. 
Všichni, co jezdíme, moc dobře 
víme, o čem motocyklový svět je 
a jak nám zvyšující se adrenalin 
v krvi, zatáčka pod kolenem a „vítr 
ve vlasech“ dodává až dětskou ra-
dost ze života. Quad, i když se to 
některým nezdá, má kromě řídí-

tek s tímto přesto hodně společné-
ho a koňskou silou mezi stehny to 
opravdu nekončí. Neznamená, že 
když má něco čtyři kola, 
že je to nuda! Dokazu-
je to někdy až mnoho-
násobně vyšší adrenalin 
a nejen při zdolávání ex-
trémních traťových pře-
kážek, bahenních i vod-
ních lázní, ale i průjezd 
zatáčkou, kdy se i ze 
čtyřkolky stává jednosto-
pé vozidlo.

Je čas smyků
Bez ohledu na počet kol, 
i čtyřkolka vám zkrátka 

kvalitně „rozhodí váš účes“. Navíc 
se dostanete bez problému i tam, 
kam vás dvoukolový mazlíček 

nezaveze, a to nevyjímaje i kole-
gy enduristy/krosaře. Kdo navíc 
rád exhibice, ocení např. stavě-

ní na zadní, které by laik 
ohodnotil nudným od-
frknutím, ale ve skuteč-
nosti jezdec musí vydat 
značnou sílu a nakonec 
se rvát s rolí diferenciálu. 
Copak vadí, že mají i au-
tomatické převodovky 
s variátorem a se zpět-
ným chodem? Překva-
pila mne tedy zmiňo-
vaná reakce čtenáře na 
Quad&ATV přílohu.

Jak je tomu i u jiných 
periodik, tak i České 

motocyklové noviny píší o ak-
tuálním dění a jako píší např. 
na podzim o připravovaných to-
várních novinkách a v létě o je-
jich testování, tak v zimě i o ak-
tuálních motosportech. Nyní je 
tu tedy čas bláznivých krosařů, 
kterým zima nevadí a lahodí si 
v motoskijöringu. Jsou tu však 
i tací, co i své kapoty rádi v zimě 
osolí, a to doslova, ale je hlavně 
sváteční období zmiňovaných 
čtyřkolkářů. Je to zima a sníh! 
Není nad to moci se pořádně vy-
blbnout na zledovatělém rybní-
ku, brodit se sněhem a bojovat 
s přírodou pomocí 2WD/4WD, 
skákat na zasněžené trati a pro-
jíždět zatáčky kvalitním smykem 
se sněhovou bouří za zády. Proč 
by tedy mělo platit, že motorká-

ři v zimě mají zazimováno a po 
dobu zimního spánku musí být 
naloženi v lihových lázních?

Lék na absťák
I když se to někdy nezdá, jednos-
topý svět má zkrátka své hranice, 
a ty nám většinou stanoví příro-
da. Proto člověk stvořil i svět bez 
hranic – čtyřkolky! V létě kola, 
některé v zimě dokonce i pásy. Te-
rén, silnice, bláto, sníh, ale i pra-
covní úkony, a to nejen v lese. To 
vše skoro vždy a za každého poča-
sí! Neodmítejme tedy další příva-
ly adrenalinu. Vždyť momentálně 
v zimě máme jeho největší absti-
nenční příznaky v těle. Tak hrdě 
i do čtyřkolového sedla, dámy 
a pánové MOTORKÁŘI!
 čtenářka Lenka Fojtová, foto: archiv autorky

opravdu nekončí. Neznamená, že 

ních lázní, ale i průjezd 
zatáčkou, kdy se i ze 
čtyřkolky stává jednosto-

Bez ohledu na počet kol, 
i čtyřkolka vám zkrátka 

kam vás dvoukolový mazlíček rád exhibice, ocení např. stavě-
ní na zadní, které by laik 
ohodnotil nudným od-
frknutím, ale ve skuteč-
nosti jezdec musí vydat 
značnou sílu a nakonec 
se rvát s rolí diferenciálu. 
Copak vadí, že mají i au-
tomatické převodovky 
s variátorem a se zpět-
ným chodem? Překva-
pila mne tedy zmiňo-
vaná reakce čtenáře na 
Quad&ATV přílohu.

periodik, tak i České 

Motocykly a čtyřkolky aneb jak to vidím já, ženská


