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Jan Rameš, honzis@cmn.cz
foto: Yamaha

Kvůli těmto dvěma mo-
delům Yamaha dokonce 
vymyslela celou novou 
řadu, kterou nazvala 

Sport Heritage a do níž hne-
dle zařadila již existující stroje, 
Vmaxe a XJR1300. „Inspired by 
the past, built for the future“ zní 
reklamní slogan, čili mezi pís-
menky lze číst, že tohle budou 
stroje laděné na retro vlnu.

Podobnost čistě náhodná?
A dvojčata XV950, resp. 
XV950R jsou silně laděna na 
vlnu zvanou Harley-Davidson 
Sportster. Tohle není lehká in-
spirace, to je velmi těžká inspi-
race, i když v Yamaze se tomu 
samozřejmě budou všemožně 
bránit, tiskové materiály jsou 
plné „odkazů na 70. a 80. léta 
a klasické motocykly Yama-
ha“. Jenže já si nemůžu pomoct, 
kouknu na XV a vidím Sport-
stera. A co jsem tak pročítal in-
ternetové reakce, touhle oční 
vadou trpěla většina diskutérů. 
Tak mi neříkejte, že si toho de-
signéři nevšimli.

Od každého výrobce je vždy 
velký risk, udělat motorku po-
dobného ražení jako je ta, s níž 
konkurence slaví dlouhole-
té úspěchy. A v případě Sport-
stera, který kroutí šestou deká-

du své existence, je to chůze po 
extrémně tenkém ledě. Honda 
se před třemi lety pokusila na-
bídnout podobného roadstera, 
model VT750S, který byl posta-
vený hodně příbuzensky, kola 
19 a 16 palců, pohodlný posaz 
a skvělá cenovka 165 tisíc pro-
ti tehdejším více než 200 tisí-
cům za Sportíka. Dnes už esko 
v nabídce českého dovozce ne-
najdeme, a pro velký komerční 
úspěch to fakt není.

Možná, že byl zakopaný pes 
ve vzhledu: Honda totiž vypa-
dala hodně nenápadně, zatím-
co Yamaha má docela slušný 
drajv. A možná, že se tenhle 
přímý útok na Sportstera na-
konec vyplatí. Tuhle se roz-
čiloval jeden můj zahranič-
ní známý právě nad značkou 

Harley-Davidson: „Harleye že 
mají být motorky pro indivi-
dualisty? Každý, kdo vydělává 
větší peníze, tak si kupuje buď 
BMW, nebo Harleye. Vždyť je 
to fuckin´ mainstream!“ Takže 
se klidně může stát, že si pro 
iksvéčka budou chodit právě 
ti individualisté, které byste 
jinak čekali u vchodu do dea-
lerství H-D. Klíčová bude sa-
mozřejmě cena, Harley má 
hned tři modely Sportster 883 
a všechny se dají sehnat už ko-
lem 190 tisíc, a já se obávám, 
že Yamaha se spíše bude držet 
ceny svého Midnight Stara, 
který je aktuálně za 215.

Ve dvou verzích
Vykašleme se už konečně na 
porovnávání s Harykem a pojď-

me se věnovat technice. Mode-
ly sice v katalogu najdeme dva, 
ale rozdíly jsou jen minimální, 
erko je sportovnější verze, jež 
se liší lepšími zadními tlumiči 
s nastavitelnou kompresí, semi-
šovým potahem sedla a prouž-
ky na nádrži. A samozřejmě ba-
revným provedením, standard 
je bílý nebo černý, erko buď 
v matné šedé nebo v takové 
pěkné lesklé khaki zelené.

Motor je starý známý z již 
zmiňovaného nejmenšího Mid-
night Stara čili cruiseru XVS950. 
Tam mě kdysi při testu rozčilo-
val svou „nečoprovatostí“, čtyř-
ventil má takový sportovní cha-
rakter a spíše než volnoběžné 
otáčky vyhledává ty vyšší, a to 
by v těchto nových roadsterech 
mohlo být jen k dobru věci. Pa-
desát dva koní a 80 newtonme-
trů na čtvrt tuny není papírově 
žádná velká hitparáda, ovšem 
Sportster 883 Iron váží ješ-
tě o 13 kg víc a newtonmetrů 
má jen 70, a jak upaluje. Jasně, 
dvouventilové óhávéčko prostě 
odspodu musí zabírat lépe než 
čtyřventil OHC, ale až se XV 
roztočí, špatné to rozhodně ne-
bude. Jako městský roadster by 
iksvéčka mohla dávat pořádný 
smysl. Velkým lákadlem je kon-
covka od Akrapoviče, nabízená 
přímo jako originální doplněk 
Yamaha, ta nejenže motoru ur-

Byl jsem se podívat na Ducati dnu 
v Mostě. Je to poslední klasický 
značkový okruhový den, který nám 
zbyl z předchozích let, kdy se v Brně 
a Mostě setkávali příznivci vlastně 
všech hlavních světových výrobců 
zastoupených na našem trhu. Díky 
dovozci za to, že Ducati den ještě po-
řádá, neboť tyhle akce vždycky měly 
jedno velké specifikum, samozřejmě kromě toho, že si majite-
lé strojů té které značky mohli vyzkoušet nejnovější produkty, 
které jejich oblíbený výrobce aktuálně nabízí: na tyhle značko-
vé dny se sjížděli lidé, kteří se jinak na závodní dráhu nedosta-
nou, a jeli sem „za zážitkem“. Jezdci na Varaderech, Intruderech, 
efjéerech, ti všichni si jednou za rok přijeli vyzkoušet, jaké to je 
na závodní dráze, bez patníků, stromů a náklaďáků. Pro čisté 
okruháře, co obrážejí agentury, účast nikdy neměla valný smysl, 
i když samozřejmě sem tam někdo taky dorazil.
Úplně stejné to bylo na Ducati dnu. Pár laminátů a na nich borci 
v jednodílných kombinézách, z jejichž jízdy bylo patrné, že mají 
svůj stroj v ruce, ale jinak drtivá většina silniční stroje se světly, 

od malých Monsterů přes Multistrady a kafáče po různé varianty 
postarších superbiků 916, 999 a 1098. Krásné motorky, s láskou 
opečovávané, ovšem na nich v mnoha případech piloti, z jejichž 
jízdy čišela nejistota na všechny strany. Už vidím, jak si při čtení 
těchto řádků spousta čtenářů odfrkne: „No jo, nakoupěj za dlou-
hý peníze Ducati, a pak na tom maséři neuměj jezdit…“ Tak to 
pozor, na všech těch předchozích Honda dnech, Yamaha dnech 
či Suzuki dnech to vždycky bylo úplně stejné!
Co mě donutilo k sepsání těchto písmen, byly tři krizové situa-
ce se stejným scénářem. První pravá zatáčka „pod Matadorem“, 
brzdí se tu z vyšší rychlosti, většinou o dva kvalty dolů, rychlost 
při průjezdu nevím, tipnul bych si něco přes kilíčko. První situa- 
ce, holčina na 848 brzdila, ale nedobrzdila, projela kačírkem 
a zastavila se až na trávníku, kde to asi pět minut rozdýcháva-
la. Naštěstí s tím nešlehla. Nájezdová rychlost do zatáčky ovšem 
výrazně nižší, než kolik by gumy snesly. Druhá, kluk na Yamaze 
R6, opět tvrdé kotvení, výjezd z dráhy na jejím vnějším (!) okraji, 
ani nedojel do kačírku a v rychlosti chůze s motorkou praštil do 
trávy. A třetí, kluk na krásné žluté Ducati 748, tvrdé brzdy, pokus 
o zatočení a následující podklouznutí předního kola, kotrmelce 
a motorka dobitá. A víte, co mě na těchto třech situacích úplně 
nejvíc vytáčelo? Že byly naprosto, ale naprosto ZBYTEČNÉ! Ani 
v jednom případě nebyli dotyční tak rychlí, že by zatáčku v po-
hodě neprojeli, jenže panika byla silnější.
Pamatuji si svou první motoškolu před lety a slova skvělého On-
dry Lelka: „I když si myslíte, že jste moc rychlí, přestaňte upírat oči 
ven z trati, podívejte se do zatáčky, pusťte brzdu a ZATOČTE! Po-
kud máte jít na držku, tak půjdete stejně, ovšem jen se sklouznete, 
což je vždycky lepší, než proletět po kolech kačírkem a zabít se za 
ním o svodidla.“ Což se mimochodem kdysi na jednom Honda 
dni taky stalo.
Není na výběr. Z kila, které se vám zdá jako průjezdová rychlost 
hodně, na těch 11 metrech (nebo kolik má na šířku mostecká 
dráha) jednoduše nezastavíte, takže to do zatáčky prostě musíte 
zlomit. Udělejte to a uvidíte, že to vyjde. A hned potom se zapiš-
te do nějakého profesionálního kurzu, třeba k Lisákovi do Bez-
pečně na motorce, kteří mimochodem na Ducati dni taky byli. 
Nikoho přece nemůže bavit ničit si motorky i zdraví zbytečně…
 Jan Rameš

O zbytečných 
Pádech

na Moto GP v Brně
Brno – Masarykův okruh
23.–25. 8. 2013
www.automotodrombrno.cz
Vrcholný šampionát silničních motocyklů 
zavítá v srpnu opět do České republiky. Au-
tomotodrom Brno věnuje deseti soutěží-
cím vstupenku na všechny přírodní tribuny 
na všechny tři dny brněnského závodu, pokud 
správně odpovědí na následující otázku a budou 
mít štěstí při losování:

Jak vypadalo brněnské pódium třídy MotoGP v loňském roce? 
a) Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso
b) Pedrosa, Lorenzo, Crutchlow 
c) Stoner, Pedrosa, Lorenzo

Správnou odpověď pošlete na tel. 903 55 15 SMSkou ve tvaru: 
CMN GP1 A(-C) JMÉNO PŘÍJMENÍ (např. CMN GP1 B Petr Maly). NEJPOZDĚJI do půlnoci 
v pondělí 22. 7. 2013. (Cena SMS je 15 Kč, službu zajišťuje Topic Press, 
info@topicpress.cz.) Výherce zveřejníme v příštím vydání ČMN.

VyhRaJ VStuPenKu

yamaha útočí na Sport  stery
Tři ladičky se nějak 
rozjely. Poslední 
léta byla Yamaha na 
novinky poněkud 
skoupá, a to i na 
velkých podzimních 
veletrzích, a teď po 
měsíci od představení 
tříválcového naháče 
MT-09 najednou 
přichází další přírůstek 
do rodiny. Gratulujeme, 
maminko, jsou to 
dvojčátka!

Lotus – hyper bike se závodní duší!

David M. Bodlák, david@cmn.cz
foto: Lotus Motorcycles

Být to zpráva od nějaké 
no-name značky, asi by-
chom nebyli tak napjatí. 

Ale Lotus, to je pojem, zvláš-
tě ve světě rychlých kol, a když 
se taková značka pustí do mo-
torek, čekáme, že to bude něco 
extra. Přestože na informa-
ce jsou v Lotusu zatím skou-
pí, něco už přeci jen pustili 
na povrch. Označení motocy-
klu bude C-01, a zdá se, že ne-
půjde o jen tak ledajaký stroj. 

Na výrobě se nešetřilo ultra-
lehkými materiály, jako je kar-
bon a titan, na něco poslou-
žila letecká ocel, komponenty 
ponesou logo známé německé 
firmy RPC (Rennsport Produc- 
tion Center) a jedinečnému de-
signu i stylu bude sekundovat 
brutální síla v podobě 200ko-
ňového motoru, který by měl 
pocházet z některého ze sou-
časných produkčních strojů. 
Který to bude, v Lotusu zatím 
nechtějí říci, cílem ale je posta-
vit plně homologovaný silniční 
stroj, nikoliv závodní speciál.

Od tvůrce Veyronu 
a lightcyclu
Za zrodem C-01 stojí společ-
nost Kodewa, jejíž experti pra-
cují pod Lotusem v programu 
LMP2 ve FIA World Enduran-
ce Championship (na svědomí 
mají např. prototyp pro Le Mans 
Lotus T128 LMP); dále známý 
automobilový designér Daniel 
Simon, který dal podobu nejna-
dupanějšímu produkčnímu su-
persportu na čtyřech kolech, ti-
sícokoňové Bugatti Veyron, ale 
také např. velmi zajímavému 
Tron Lightcyclu z fantasy filmu 
Tron: Legacy; a Holzer Group, 
která bude zodpovědná za do-
dávky těch nejušlechtilejších 
materiálů a vývoj, výrobu i mon-
táž. V pozadí ale stojí např. i spo-
lečnost Kalex, známá svými šasi 
ze závodních speciálů třídy Mo-
to2 a Moto3.

Vzhled bude určitě hrát do-
minantní roli. „Naše ambice je 
stvořit něco jedinečného, něco, 
co bude elegantní a zároveň 
brutální, prostě hi-tech mon-
strum v kabátu ušitém přímo 
na míru. Lotus je fascinující 
jméno s bohatou historií a C-01 
musí být dalším milníkem této 
značky,“ řekl Simon. Přes-
tože samotné tvary motocy-
klu nejsou zatím známy (prv-
ní obrázky by se měly objevit 
během několika týdnů), o ba-

Kdo by neznal výrobce výrazných sportovních a závodních 
vozů, britský Lotus? Tahle firma, v jejíž historii najdete jen 
a jen auta, formule a jim podobné speciály, oznámila, 
že se během několika týdnů chystá na první okruhové testy 
se svým novým motocyklem.

Erko vypadá víc sexy, ale neříkejte, že v tom toho Sportstera taky nevidíte!

Výfuk si říká o výměnu, 
Yamaha sama hned 
nabízí Akrapoviče...
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čitě dodá větší švuňk, ona hlav-
ně snad vyřeší to, s čím já mám 
u téhle motorky největší du-
ševní problém, a sice příšerný 
vzhled tlumiče výfuku. Ten di-
gitální budík namísto ručičko-
vého, který také leží v žaludku 
spoustě čtenářů internetových 
médií, bych ještě snesl, ale za 
výfuk mají ode mě designéři 
pětku třikrát podtrženou. Ale 
třeba to je kvůli podpoře pro-
deje těch Akrapů…

Převodovka je jak jinak než 
pětistupňová, jako sekundární 
pohon slouží tichý a bezúdrž-
bový ozubený řemen, s 21 mm 
šířky prý nejužší mezi všemi 
Yamahami. Motorky si můžete 
vybavit i protiblokovacím sys-
témem ABS, který přidá 4 kg na 
váze a spoustu bodů v kolonce 
bezpečnost. Přestože Yamaha 
mluví o městské agilitě a rozvor 
označuje za krátký, 1570 mm mi 
tedy přijde poměrně dost, navíc 
i stopa a úhel řízení jsou do-
cela cruiserovsky laděné, Iron 
má při úhlu řízení o 1,5° tupěj-
ším o šest cenťáků kratší roz-
vor a o 13 mm kratší stopu. Jen-
že XV mají sedla o značných 
45 mm níže než Haryk, a to je 
taky slovo do pranice. A že pra-
nice asi bude už na podzim, 
první kusy XV950 by se k nám 
měly dostat podle prvních od-
hadů někdy v září či říjnu.  

yamaha XV950

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec V60°, OHC/4, vrtání × zdvih 
85 × 83 mm, kompresní poměr 9:1, 
vstřikování, elektrický startér, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový dvojitý kolébkový 
rám, vpředu nenastavitelná teleskopická 
vidlice ∅ 41 mm, zdvih 120 mm, vzadu 
ocelová kyvná vidlice se dvěma tlumiči 
s nastavitelným předpětím, zdvih 70 mm, 
brzdy na přání s ABS vpředu kotouč 
∅ 298 mm, dvoupístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 298 mm, pneu vpředu 100/90-19, 
vzadu 150/80B16, lité ráfky

Parametry: délka 2290 mm, šířka 
830 mm, výška 1120 mm, sedlo 690 mm, 
rozvor 1570 mm, úhel řízení 29°, stopa 
130 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 12 l, 
olejová náplň 4,3 l

Objem 942 cm3

Výkon 38,3 kW/52,1 k@5500

Točivý moment 79,5 nm@3000

Hmotnost 247 kg (provozní)

technické údAje

revném provedení si už nyní 
můžeme udělat představu, viz 
obrázek části karbonové ná-
drže. Měla by to být černoz-
latá kombinace, kterou tvůrci 
vzdají hold kultovní závodní 
uniformě Lotusu.

Co je ovšem na celém projek-
tu nejzajímavější? Přestože infor-
mace o chystané C-01 je jen pár 
týdnů stará, v Lotusu jsou mo-
mentálně přesvědčeni, že motor-
ka bude k mání ještě letos, a to by 
byl přímo raketový start! 


