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Pokud pátráte po význa-
mu zkratky F6B, která ve 
spojení s Gold Wingem 
zní hodně nepoeticky, 

máme pro vás jednoduché roz-
řešení. Kdo si pamatuje Valkyrii, 
úctyhodný cruiser postavený prá-
vě na základě Zlatého křídla, ten 
možná bude vědět: F6C zname-
nalo „Flat Six Cruiser“, teď F6B 
znamená „Flat Six Bagger“ nebo-
li bagger s plochým šestiválcem. 
V češtině je to trochu nevděčné, 
bagger se čte [bæg ] a je to ozna-
čení stylu (spláclý zadek, ma-

ličkaté plexi, nízká stavba), jen-
že říkejte to s kamennou tváří… 
I vzhledem k nemalé hmotnosti 
a rozměrům stejně po chvíli o té-
hle motorce mluvíte jako o bag-
ru. Na čem jsi přijel? Na bagru. 
Komické.

Ale vlastně se to k F6B docela 
hodí, protože tahle motorka pů-
sobí jako Golďas, který se utrhl ze 
řetězu, poslouchá skáčko, oholil si 
plégo a když ho vyhazovali v pět 
ráno z klubu, tak mu ve dveřích 
přibouchli top case, jenže jemu je 
to jedno, protože se mu najednou 
líp kráčí světem. Je veselý a zábav-
ný a nebere se tak smrtelně váž-
ně jako „pravý“ Gold Wing, který 
je synonymem váženosti a su-
chopárnosti. Ono když vás ně-
kdo označuje výrazem, pro který 
překladový slovník najde akorát 

„pracovník skládající u poklad-
ny zákazníkům zboží do tašek“, 
tak se ani moc vážně brát nemů-
žete…

Golďas Junior
Jestli byla na začátku touha ame-
rických designérů (Golďas se sice 

už nevyrábí v USA, nicméně je 
produktem amerického desig-
nérského centra) sebrat pár zá-
kazníků H-D nebo prostě jen 
ukázat, že Gold Wing nemusí být 
jen cestovní almara, je úplně jed-
no. Pro nás je důležitý výsledek 
a za sebe můžu říci, že jsem z něj 

nadšený. Posadil jsem se z něj na 
zadek, když ho Honda na podzim 
v Kolíně představila, to říkám na 
rovinu. Hlavně z toho červeno- 
-černého, tenhle černý mě tolik 

nehicuje, ale to žádná čer-
ná motorka. Vypadá 
tak dynamicky, lehce, 
svižně…

Honda udává, že 
hmotnost klesla opro-

ti klasickému GL1800 
o 28 kilo, ale to by si měl někdo 
zopakovat základní školu: loň-
ský testovací modrý Golďas měl 
v papírech 421 kg, letošní F6B 
potom 385, a ať počítám, jak po-
čítám, vždycky mi vyjde 36 kilo 
dolů. Skoro deset procent, to je 
slušné, ne? Hlavně když si člověk 
uvědomí, kde ta hmotnost zmize-
la – plexi a topcase, čili dvě věci, 
které posouvají těžiště do nepří-
jemných výšin a jejichž vliv na 
ovladatelnost je zásadní.

Jasně že tyhle dvě komponen-
ty neváží tolik, ale z odstraněných 
fičur mají nejmarkantnější dopad 
na chování při jízdě. Když jsem 
zvedal z bočního stojánku Gol-
ďase, měl jsem naběhlou žílu na 
čele, ten samý úkon na „bag-
ru“ mi nepřijde o nic složitější 
než na jakémkoli jiném crui- 
seru. Stejně tak manévrování 
po parkovišti či otáčení na sil-
nici ničím nepřipomíná loň-

ský stres ze Zlatého křídla. Sa-
mozřejmě že cítíte bezmála čtyři 
metráky živé váhy, ale věřte mi, 
v porovnání s Golďasem je tohle 
junior.

Bez zpátečky
O co dalšího tvůrci „bagra“ při-
pravili? Seznam je poměrně roz-
sáhlý a ne se vším souhlasím, 
jsem zmlsaný. Pryč je navigace 
i airbag, což mi neva, džípíesku 
mám svou a jsem na ni zvyklý 
a airbag aspoň udělal místo uza-
mykatelné schránce na nádrži, do 
které se v pohodě vejde naležato 
půllitrová petka (ještě je vedle za-
vírací přihrádka na doklady). Že 
má Golďas podsvětlené ovladače, 
stejně jako že se mu automaticky 
vypínají blinkry, jsem si nevšiml, 
takže ani absence těchto blbin mi 
vrásky na čele nedělá. Chybí také 
elektronické štelování předních 
světel a předpětí zadní pružiny 
(to se nyní provádí hydraulicky 
otočným knoflíkem), centrální 
stojan se sice někdy hodí, ale taky 
ho klidně oželím. Vyhřívaná se-
dátka jsou v zimě fajn a vyhřívané 
hefty považuji za jeden z nejlep-
ších vynálezů na motorku, tak-
že tady trochu roním slzy, neboť 
nic z toho tu není. Ani ovládání 
klapek, které od výfuku přivádě-
jí teplý vzduch na vaše chodidla, 
ale zase jsou tu svody hezkým de-
signovým prvkem namísto neza-
jímavého plastového krytu.

Rozezlilo mě, když jsem zjistil, 
že zmizel tempomat, a trucovat 
jsem začal poté, co jsem chtěl za-
machrovat na parkáči s couvač-

kou a – ona tu není! Po šestivál-
covém motoru snad nejtypičtější 
fičura Gold Winga, a oni ji vyho-
dili… Oukej, na Golďasu byste 
bez ní fakt byli ztraceni, zatímco 
tady se bez ní obejdete, ale prostě 
tohle beru jako svatokrádež a dě-
lám Amíkům černý puntík. To si 
mohli klidně vzít rádio, v otevře-
né helmě možná slyšet bude, ale 
já jezdím v integrále (preferuji 
bezpečnost před frajeřinou) a za-
tímco na Gold Wingu jsem si ho 
pochvaloval, tady bez možnosti 
schovat se za velké plexi slyším 
prostě kulový.

Jestli jste četli pozorně, asi jste 
si ťukali na čelo, co to řeším za 
ptákoviny. Taky jsem se nako-
nec musel štípnout do ucha, jestli 
jsem při smyslech – vždyť o vět-
šině těchto vymožeností se ostat-
ním motorkám ani nezdá. Navíc 
pokud tohle sundá skoro 40 kilo 
a hlavně 120 tisíc z ceny, tak já to 
teda beru, šéfe. I když ta zpátečka, 
ta zpátečka…

Božský šestiválec
Tak už víte, co „bagr“ nemá, a teď 
co má. Má koule. Fakt. Tohle není 
páprdovský cesťák, ale právoplat-
ná alternativa ke „strít glajdě“. 
Někdo ujíždí na americkém že-
leze, jiný dává přednost sofistiko-

Jan Rameš
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Honda Gold Wing F6B

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený plochý 
šestiválec, OHC/2, vrtání × zdvih  
74 × 71 mm, kompresní poměr 9,8:1, 
vstřikování PGM-FI ∅ 40 mm, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod kardanem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu nenastavitelná teleskopická vidlice 
∅ 45 mm se systémem anti-dive, zdvih  
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem s hydraulicky 
nastavitelným předpětím, zdvih 105 mm, 
propojené brzdy C-ABS vpředu 2 kotouče  
∅ 296 mm, třípístkové třmeny Nissin, 
vzadu kotouč ∅ 316 mm, třípístkový třmen, 
pneu Bridgestone Exedra GT709/704 vpředu 
130/70R18, vzadu 180/60R16, lité ráfky 
3,50“/5,00“

Parametry: délka 2605 mm, šířka  
945 mm, výška 1255 mm, sedlo 725 mm, 
rozvor 1690 mm, úhel řízení 29,25°, stopa 
109 mm, světlá výška 125 mm, nádrž 25 l 
(4 l rezerva), olejová náplň 4,6 l, užitečná 
hmotnost 190 kg

Objem 1832 cm3

Výkon 87 kW/118 k@5500

Točivý moment 167 Nm@4000

Hmotnost 385 kg (provozní)

Cena 559 900 Kč

tecHNicKé údaJe

VerdiKt

Honda Gold Wing F6B
Motor  8/10
Podvozek  6/10
Brzdy  6/10
Ovladatelnost  6/10
Město  6/10
Cestování  7/10
Sport  4/10
Spolujezdec  9/10
Výkon/Cena  5/10

Totální změna identity
Gold Wing obraný o velké 
plexi, zadní topcase, 
skoro čtyřicet kilo váhy 
a sto dvacet tisíc korun na 
cenovce, to jsou rozdíly, 
které poznáte z obrázku 
a letmého pohledu na 
základní technická data. 
Jenže nic vás nepřipraví 
na to, že tohle prostě není 
Gold Wing.

Otočte plynem na doraz a čtyři 
metráky černě lakovaného 
železa za sebou nechají 
vygumovanou čáru
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vané japonské značce a ultra jem-
ným šesti válcům.

Právě motor, který mi v Gol-
ďasu přišel takový nemastný ne-
slaný, mě tady totálně odrovnal. 
Nízkootáčkový, téměř čtverco-
vý dvouventil je pořádný Jekyll 
& Hyde. Jak jsem psal už loni, 
slovo „vibrace“ v jeho repertoá-
ru zcela chybí. Volnoběh je ko-
lem sedmi osmi stovek, a není 
problém na něj jet se zařazenou 
pětkou! Tachometr ukazuje tři-
cet, na přístrojovce svítí oranžo-
vě OD jako overdrive, dáte plyn, 
motor ochotně zareaguje… Řadit 
při patnácti stovkách je napros-
to běžné, když nespěcháte, klid-
ně při tisícovce, prostě psycho! 
A motor si jen tak lehce ševelí.

Ha, ale otočte plynem na doraz! 
Čtyři metráky černě lakovaného 
železa za sebou nechají vygumo-
vanou čáru. Čuměl jsem jak péro 
z gauče, jaké dynamiky je „bagr“ 
schopný. Tohle skutečně není Gold 
Wing. Málem jsem celou motor-
ku rozebral, abych zjistil, jestli ná-
hodou uvnitř není turbo, protože 
jsem měl úplně stejný pocit jako 
v přeplňovaném autě. Tohle není 
výkon nahnaný otáčkami, ale ne-
milosrdná akcelerace, kdy cítíte, že 
krouťák snad musí přetrhnout kar-
dan. Impresivní, to je slovo, které 
se k akceleraci na dvojku či trojku 
hodí nejlépe. Dvě stě newtonmet-
rů Triumphu Rocket bude asi taky 
pěkná hlína, jenže tříválci bude 
chybět ta zlověstná vyrovnanost 
šestiválcového plochého motoru 
Hondy. Dvoumetrová hromada 
svalů v elegantním kvádru a tváří 
pokerového hráče, která budí ještě 
větší hrůzu než potetovaný zjizve-
nec hospodského typu.

Položte se…
Přestože je finální převod dlouhý 
jak úvodní scéna v Tenkrát na zá-
padě (při 4000 otáčkách na pět-
ku 155 km/h), dynamika je po-
řád skvělá. Dejte v kilu plný plyn, 
zamáčkne vás to do nízké, široké 
a opravdu velmi pohodlné sedač-
ky (možná lepší než na Golďasu) 
a ručičky na přístrojovce jak z lu-
xusního auta se rozeběhnou zleva 
doprava. Sto padesát, sto osmde-
sát, dvě stě, dvě stě deset a už radši 
zavírám plyn, neboť v táhlém dál-
ničním oblouku na povrchu ne-
valné kvality už začíná podvozek 
protestovat vlněním řídítek. Chá-
pete to, rychlost jak na sportovní 
motorce, a já si stěžuji, že se čtyř-
metrákovému cruiseru začínají 
v zatáčce hýbat řídítka?!

V běžných silničních rychlos-
tech je podvozek nedostižný jak 
komfortem, tak ovladatelností. 
Máte pocit, že si můžete dovolit 
cokoli, což je samozřejmě zrád-

né, ale kdo trochu přemýšlí nad 
fyzikou, toho „bagr“ asi nikdy 
nevytrestá. Spíš vás bude pořád 
překvapovat, co snese. Na rozdíl 
od jiných cruiserů dává možnost 
podstatně větších náklonů, jinde 
tak dlouho brousíte v pidináklo-
nech plošinami, až vás to přesta-
ne bavit a jen se znuděně touláte 
po okolí, na F6B se hezky polo-
žíte do zatáčky a než něco odře-
te, dost se nadřete, úhel náklonu 
„do okamžiku styku“ je sportov-
ních 42 stupňů. Brzdy samozřej-
mě mají dost těžký úkol, ale zvlá-
dají ho velice dobře.

cool alternativa
Ke Gold Wingu jsem složitě hle-
dal cestu, k F6B jsem ji měl nale-
zenou po prvních metrech po ob-
služkách mosteckého autodromu, 

kde mi sloužil místo skútru při fo-
cení testu supersportů. Tohle to-
tiž není zaoceánský parník Gold 
Wing, na kterém se jezdí daleko 
a rovně, nýbrž motorka, na které 
se nebudete bát vyrazit do města 
do práce, odpoledne si střihnete 
projížďku po okreskách a v létě na 
ní pojedete na dovču.

Jasně, není bez chyby. Kromě 
ABS nenabízí nic z moderních 
elektronických udělátek, žádný ri-
de-by-wire, motorové módy, kon-
troly trakce či podobné nesmys-
ly, stejně jako údaje o spotřebě či 
dojezdu (je tu akorát vnější teplo-
ta). Rádio do helmy si nepouští-
te přes bluetooth, ale krouceným 
kabelem s prehistorickým pětiko-
líkem. Ale jsou to skutečně chy-
by? Maličké plexi chrání proti po-
větří přesně tak, jak jeho velikost 
napovídá, „bagr“ je prostě naháč 
s krytýma nohama a hrudníkem 
(ani ruce na tom nejsou zle, velká 
zrcátka, prostá jakéhokoli chvění, 
plní i aerodynamickou funkci). 
A odvrácenou stranou famózní-
ho motoru je spotřeba, která hod-
ně závisí na stylu jízdy. Pod šest to 
nepůjde, přes osm snadno…

Tohle všechno ale F6B přebíjí 
svými trumfy: Cool vzhled. Ne-
skutečný komfort pro posádku, 
která je podle papírů maximál-
ně dvoučlenná, ale místa je tu to-
lik, že byste odvezli celou famílii. 
Kufry se sice tváří jako poddi-
menzované, ale v pohodě jsem do 
levého nacpal jednodílnou kože-
nou kombinézu. Rozumná ovla-
datelnost na místě vzhledem ke 
značné hmotnosti, a skvělá ovla-
datelnost, jakmile se rozjedete. 
Ani cenovka není tak šílená. No 
a pak ten motor, ten si prostě mu-
síte zamilovat! 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Honda Motor europe Čr.

inzerce

BaGGery od KoNKureNce
Jediný, kdo ještě nabízí „bagry“ sériově, je americká legenda z Milwaukee. Tady si mů-
žete vybrat hned ze dvou. První je klasika Street Glide, což je motorka vyrobená podle 
podobného receptu jako F6B, prostě očesaná Electra. Proti Hondě nabízí nižší spotře-
bu, nižší hmotnost téměř o 20 kilo, ale také nižší výkony a kulturu vzduchem chla-
zeného dvouválce Twin Cam 103 (na naše 1690 cm3, výkon Harley tradičně neudává, 
krouťák 134 newtonmetrů) a vyšší cenu cca o 50 tisíc.
Svým jízdním projevem bude možná Hondě bližší CVO Road Glide Custom, což je ale 
hodně exkluzivní záležitost, jak už to u strojů CVO bývá (normální „roud glajda“ se 
do Evropy nevozí). Bombastické lakování, kola, chromy, velký motor Twin Cam 110  
(1802 cm3) se 162 newtonmetry, o pět kilo nižší hmotnost, a navrch cenovka kolem 
900 tisíc, ufuf…

V PŘÍŠtÍcH ČMN
V době, kdy se tiskne toto číslo, jsme v Rakousku na oficiálním novinář-
ském testování zbrusu nové KTM 1190 Adventure. Podle prvních ohla-
sů jde o ukrutné zvíře. Co myslíte, bude lepší než nové GS?
 Pište na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Ještě před rokem bychom si mysleli, že 
bagger z Golďase je blbost. Ale teď tleskáme!

Proti Gold Wingu chybí airbag, navigace a zpátečka. Jo a plexi

Linka F6B čeká na 
cestující v zastávce. 
Tohle jsme prostě 
museli vyfotit...

CVO Road 
Glide Custom

Klasika Street Glide

Kombinace, kterou všichni praví enduro jezdci dobře znají. Jejich jedinou zbraní je: jeden z motocyklů řady KTM 
EXC. Všechnou jsou to divoké a výkonné stroje, které ovládneš s lehkostí. Už hezkých pár let má KTM svou vlastní 
ligu, a to díky ultra agilním rámům z WP a úžasně výkonným dvou- a čtyřdobým motorům. Jezdce nic nezastaví! 
Vždyť uvidíš, kdo na konci závodů projede cílem jako první!

POT, KREV
      A SLZY RADOSTI!
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