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Když se podíváte na Bávo, 
řeknete si, že už jste tu-
hle nízkou dlouhou ra-
ketu viděli. Jasně, dříve to 

byla dvanáctistovka představená už 
v roce 2004, ale loni se změnila na 
třináctku, má víc koní i newtonme-
trů, prošla revizí všeho možného…

Zato Honda, to je jasná mo-
torka roku 2010, možná byste 

ji kvůli vzhledu posunuli klid-
ně dál do budoucnosti. Přitom 
Honda VFR750F byla před více 
než dvaceti lety jedním z klíčo-
vých zakladatelů téhle kategorie 
a vlastně od té doby nesla pra-
por v dobách dobrých i zlých. 
Poslední osmistovka se výraz-
nější modernizace dočkala před 
dlouhými osmi lety, letos nezů-
stal kámen na kameni a dvanác-
tistovka má se starým modelem 
společný akorát formát motoru, 
tedy V4, a zaměření. Její tech-
niku jsme detailně probrali loni 
v čísle 41 a samostatný test jste si 
mohli přečíst v letošní jedničce, 

teď nadešel čas tvrdé konfronta-
ce s konkurencí.

Jen 13 kg?
Přestože oba motocykly dělí pa-
pírově pouhých 13 kg, při mani-
pulaci na místě byste hádali víc. 
Zatímco BMW je nízké, štíhlé 
a dlouhé a pocitově docela lehké, 
Honda svá kila nezapře a podpo-
ří je ještě opticky krátkou stav-
bou a plnějším hrudníkem.

Také při nasednutí dojmy pře-
trvávají. Bavorák vás sice protáh-
ne, ale máte z něj pocit obratné-
ho stroje s přirozenou ergonomií, 
snad jen aerodynamika udělaná 
hodně do rychla (v techničáku se 
dočtete 285 km/h, Honda „jen“ 
250 km/h) vás donutí při vyš-
ším kvaltování více zaléhat. Vée-
fero má určitě schopnější ple-
xi, a když už zalehnete (protože 
vás nebaví sedět, jinak nemusí-
te), máte to jak za velkou obra-
zovkou a kvasíte si na rozměr-
né nádrži. Ovšem jinak je posaz 
takový necestovně nesportovní 
– ze zalomení řídítek mě bole-
ly ruce (zvláštní, na osmistovce 
také, asi genetika…) a stupačky 
bych dal rozhodně víc dozadu. 
Pocit krátké, bachraté a vlastně 
i docela těžké motorky nemizí 
ani při jízdě.

Elektronická bitva
V hodnocení přístrojovek je 
to plichta. Honda má krásnou, 
s velkým otáčkoměrem a dvě-
ma displeji po stranách, pře-
hlednou a pěkně podsvícenou. 
A konečně také umí zobrazit za-
řazený kvalt. Avšak kromě toho 
už zvládá jen běžné údaje o na-
jetých kilometrech, hodiny, tep-
lotu vzduchu a gra� cky stav pa-
liva a teplotu motoru, a to je vše. 
Na prémiovou cestovní motorku 

z roku 2010 překvapivě málo, na-
víc se údaje přepínají čudlíky na 
budících.

Bavorák sice nenabízí tak 
atraktivní provedení, na jeho 
ručičkový tachometr si musí 
člověk zvykat a všechno je tak 
nějak hranatě německé, ale pa-
lubní počítač (jasně, za příplatek 
3700 Kč, ale Honda nenabízí ani 
to) ovládaný z řídítka vás zahrne 
údaji, mezi nimiž nechybějí tla-
ky v gumách, průměrná spotře-
ba či dojezd.

Největší šok asi způsobují ovla-
dače – tipli byste si někdy, že BMW 
bude učit Hondu, jak je udělat 
správně? Bavorák totiž upustil od 
svého praštěného ovládání blink-
rů „všechno všemi prsty“ a je tady 
všude jinde běžné jediné přepína-
dlo a vše ostatní krásně intuitivní 
a na dosah, zatímco v Hondě ně-
kdo snědl chytrou pilulku a kro-
mě warningů napravo (nemám to 
rád, varovky si pouštím, než vje-
du do zácpy, nebo když jimi dě-
kuji, a tudíž je chci mít po ruce) 
vymyslel, že bude lepší prohodit 
klakson a blinkry. Takže víc trou-
bíte než blikáte.
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TEST Bavorák je obratnější 
a silnější

Hodně vs. hodně 
málo elektroniky

Honda nezapře kila, 
ale potěší jemností
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Dál než za humna, 
rychleji než rychle

Kategorie sportovně cestovních strojů zažívá své znovuzrození. V době, kdy se 
na supersportech už opravdu nesvezete jinde než na okruhu, jak jsou extrémní, 
vzrůstá poptávka po výkonných a rychlých strojích, na nichž se dá existovat 
i v běžném provozu. Jak si tam vede zbrusu nová Honda VFR1200F v porovnání 
s bavorskou střelou K 1300 S?

TECHNICKÉ ÚDAJE

Honda VFR1200F

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec V76°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
81 × 60 mm, kompresní poměr 12:1, 
vstřikování PGM-FI, elektrický startér, 
antihoppingová spojka, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod kardanem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu USD vidlice Showa 
∅ 43 mm,zdvih 120 mm, vzadu 
jednoramenná hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Showa, zdvih 130 mm, obojí 
nastavitelné předpětí a odskok, propojené 
brzdy Tokico s ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 320 mm, šestipístkové radiální třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 276 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu Dunlop Roadsmart vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17, litá 
hliníková kola 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2250 mm, šířka 755 mm, 
výška 1220 mm, sedlo 815 mm, rozvor 
1545 mm, úhel řízení 25,5°, stopa 
101 mm, světlá výška 125 mm, nádrž 
18,5 l, olejová náplň 4 l

Objem 1273 cm3

Výkon 127 kW/173 k@10 000

Točivý moment 129 Nm@8750

Hmotnost 267 kg (provozní)

Cena 369 900 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

BMW K 1300 S

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
80 × 64,3 mm, kompresní poměr 13:1, 
vstřikování BMS-K ∅ 46 mm, protiprokluz 
ASC, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod kardanem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu zavěšení Duolever s jedním tlumičem, 
zdvih 115 mm, vzadu jednoramenná 
hliníková kyvná vidlice Paralever s jedním 
tlumičem, zdvih 135 mm, elektronicky 
nastavitelný podvozek ESA II, propojené 
brzdy BMW Motorrad Integral ABS vpředu 
2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 265 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu Metzeler Sportec M3vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17, litá 
hliníková kola 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2182 mm, šířka 905 mm, 
výška 1221 mm, sedlo 820 mm, rozvor 
1585 mm, úhel řízení 29,6°, stopa 104,4 mm, 
nádrž 19 l (4 l rezerva)

Objem 1293 cm3

Výkon 129 kW/175 k@9250

Točivý moment 140 Nm@8250

Hmotnost 254 kg (provozní)

Cena 429 000 Kč (testované 

 provedení 482 612 Kč)

BMW: POD BĚŽNOU TVÁŘÍ NETRADIČNÍ TECHNIKA
Bavorák vypadá jako úplně normální motorka (no dobře, jako 
úplně normální německá motorka, ten design je nezaměni-
telný), ale technika ukrytá pod kapotou není tak úplně běž-
ná. Asi je to dobře, protože motorkáři jsou hrozné konzer-
vy a když něco vypadá příliš sci-fi, tak to nebývá zrovna 
komerční trhák, a když to má ještě očividně jiný pod-
vozek, tak si můžete být jisti, že prodáte pár kousků. 
BMW však umně maskuje svá specifika – fakt, že mo-
tor má válce víc skloněné než vztyčené a tím pádem 
jsou rámové trubky prakticky vodorovné, to není 
takový průšvih, stejně jako zadní jednoramen-
ná kyvka není dnes už ničím výjimečným, ale 
vsadím se, že kdyby byl více vystaven na odiv 
přední závěs Duolever, rychle by pohaslo nad-
šení mnohých nevěřících Tomášů. Vždyť si to celé 
prohlédněte, rám se vepředu prudce zlomí vzhůru 

a je tam k němu namontována složitě se tvářící (byť principi-
álně jednoduchá) soustava vahadel a jednodílné vidlice do-

plněná o centrální tlumič. Když do toho připočte-
te tu maximální dávku elektroniky, v níž je dnes 

BMW lídrem…

Hondě vyhovuje spíše 
klidnější tempo, hmotnost 

v zatáčkách cítíte 
a podvozek potřebuje 
individuální nastavení

Byť je Bavorák jen o 13 kilo 
lehčí, pocitově je rozdíl 
mnohem větší. Je to taková 
nízká dlouhá raketa

Motor BMW působí živočišněji 
a dynamičtěji, Honda je zase 
jemnost sama

VERDIKT

BMW/Honda
Motor 7/7
Podvozek 8/6
Brzdy 7/8
Ovladatelnost 6/5
Město 6/5
Cestování 6/6
Sport 6/5
Spolujezdec 6/6
Výkon/Cena 5/5
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Kategorie sportovně cestovních strojů zažívá své znovuzrození. V době, kdy se 
na supersportech už opravdu nesvezete jinde než na okruhu, jak jsou extrémní, 
vzrůstá poptávka po výkonných a rychlých strojích, na nichž se dá existovat 
i v běžném provozu. Jak si tam vede zbrusu nová Honda VFR1200F v porovnání 
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kem vypořádávají s více než tří-
metrákovou soustavou motocy-
kl plus řidič, je impresivní. Stačí 
trochu necitlivě přitlačit na páč-
ku a máte co dělat, abyste se udr-
želi v sedle.

BMW také brzdí skvěle, celá 
motorka se úplně přicucne k po-
vrchu, ale pocit na páčce je tako-
vý bavorácky gumový, navíc sta-
čila tři vlažná kola na mosteckém 
autodromu a byla až u řídítka.

Sportovní a cestovní
Týden v sedle obou strojů jasně 
ukázal, jak velký rozptyl najde-
te v kategorii strojů, jež by měly 
zvládat sport i cestování. BMW 
vyznává sportovnější přístup, je 
to hbitá střela, kterou vezmete 
odpoledne na výlet do oblíbe-
ných zatáček a jednou za rok na-
balíte ty roztomile subtilní kuf-
říky, které Němci ke káčkům 
nabízejí, zalehnete a přeletíte do 
Chorvatska nebo Itálie.

Hřmotnější Honda jde na věc 
s větší rozvahou a vysloveně si 
říká o centrální stojan a kufry, 
jaké vidíte na našem tesťáku, 
k tomu turistické plégo a vy-
razit každý víkend někam dál. 
Sedlo je sice tvrdší, ale nabízí 
hodně poloh a neprosedí se tak 
rychle jako to měkké na Bavo-
ráku, snad jen spolujezdec tady 
má trochu víc zahnuté nohy než 
na Němci, kde se naopak musí 
více nahnout k nádrži. A pro-
pos nádrž – no, u Hondy musí-
te při tom vejletění víc plánovat 
zastávky u benzínek… 

Motocykly do testu zapůjčily 
� rmy BMW Group Česká 
republika a Honda ČR.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak a kdy jste se dostal 

k motorkám?
Moje první seznámení se dvě-
ma koly proběhlo na louce na 
dědovo pionýru Jawa 50 „pa-
řez“ ještě za doby hlubokého 
bolševizmu a od té doby jsem 
vyzkoušel hodně typů motorek 
a na hodně z nich jsem se i po-
válel.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Najednou se z koníčku 

stalo i zaměstnání, máte ještě 
čas a chuť jezdit?
Určitě, beru i jako povin-
nost vyzkoušet to, co vyvíjíme 
a prodáváme. Dvě kola jsou pro 
mě ale i relax. V posledních le-
tech vyjedu na silnice často 
i bez kamarádů. Na společných 
vyjížďkách se přestáváme he-
covat a závodit – nějak už se 
nám, přeživším, nechce trávit 
čas ležením v nemocnici. Za 

to na motokrosu se dokážeme 
vyhecovat doruda. Vidět ved-
le sebe kamarádův přední blat-
ník je jednoznačný signál pro 
otočení heftem. Poměrně čas-
to vyjedeme na endurech nebo 
čtyřkolkách do hor a lesů v ze-
mích, kde se to ještě smí.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Chystáte pro zákazníky 

nějaké novinky?
Novinek se u nás dočkáte ce-
loročně, v tomhle směru pro 
nás sezona nikdy nekončí. Le-
tos jsme představili novou pro-
duktovou řadu LIME. I tady je 
snad vidět naše snaha dát na-
šim zákazníkům to nejlepší, za 
co nejlepší ceny. Během dvou 
měsíců doplníme náš sortiment 
o nepromoky, zimní rukavice 
a další produkty pro podzim-
ní čas. Celý letošní rok zkouší-
me a vylepšujeme novou řadu 
kombinéz na okruzích tak, aby 
byly na příští sezonu v prode-
ji i ve dvoudílném provedení 
a v různých barvách. Sledujeme 
nabídku v sousedních zemích 
a pomalu jsme přesvědčeni, že 
dokážeme našim motorkářům 
nabídnout minimálně srovna-
telné produkty za srovnatelné 
ceny. V tomhle přesvědčení nás 
utvrzuje rychle stoupající pro-
dej našeho oblečení zejména 
v Německu.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Co byste našim čtenářům 

popřál?
To co všichni – aby přežili a po-
kud možno bez úrazu. A za 
sebe, aby jim to jezdilo a měli 
z toho jezdění radost.

 Zpovídal Martin Houška

Když už jsme u ovladačů, při 
jejich přímém porovnání vám 
dojde smutná pravda, že Honda 
kromě duálních brzd s ABS (ty 
má BMW v základu taky) a voli-
telnou poloautomatickou převo-
dovkou DCT (jako první a jedi-
ná na světě, náš kousek měl ale 
klasiku) nenabízí z moderní uži-
vatelské elektroniky nic. Bavo-
rák si za vše navíc nechá zaplatit, 
ale pak si můžete motorku vyba-
vit protiprokluzovým systémem 
ASC, elektronicky ovládaným 
podvozkem ESA druhé generace 
nebo quickshi� erem umožňu-
jícím řazení pod plným plynem 
– ten překvapivě funguje lépe ve 
středních otáčkách, na vytáče-
ní do maximálních otáček má 
příliš dlouhý čas vypnutí zapal-
ka a motorka se dost zmítá. Náš 
testovaný kousek všechno tohle 
měl a spolu s alarmem a vyhří-
vanými he� y činil příplatek ještě 
snesitelných padesát litrů.

Jemný, nebo živočisný?
Veliká očekávání vzbuzova-
lo srovnání motorů. Zvětšený 
agregát káčka znám už z loň-
ska, třináctka se proti dvanácti-
stovce chlubí větším krouťákem 
skoro v celém otáčkovém roz-
sahu a tenhle dopředu hodně 
skloněný řaďák tahá vážně kru-
tě. Ve srovnání s Hondou půso-
bí živočišněji, má hrubší projev 
a docela vibruje. To véčko VFR 
je hladkost sama, žádné vibra-
ce, všechno krásně jemné, i co 
se převodovky týče. A koní, tak 
těch má Honda také dost a když 
se rozmotá, je jak utržená loko-
motiva.

Rozdíl je v dodávce výko-
nu na zadní kolo. Bavorák má 
mnohem kratší sekundární 
převod, na šestku jede při 6000 
otáčkách lehce přes 150 km/h, 
zatímco u Hondy tam tou do-
bou máte skoro 180. Nelze se 
pak divit, že při naší oblíbené 
disciplíně, jíž je zkouška akce-
lerace ze stovky na trojku i na 
šestku, dostává japonský stroj 
od svého evropského kolegy na 
frak. Rozdíl není extrémní, ale 
citelný.

Co převod ovlivní a co ne
BMW disponuje také vyrov-
nanějším průběhem krouťá-
ku, véefero je pod tři a půl tisí-
ce nečekaně mrtvolné, což opět 
ve spojení s rozdílně dlouhými 
převody znamená, že u BMW 

dokážete jet šedesát 
i na šestku a následně 
akcelerovat, zatímco 
u Hondy ta samá rych-
lost znamená maximál-
ně čtyřku a když někde 
potřebujete vystřelit 
z vinglu, chce si to po-
hlídat otáčky.

Dlouhý sekundár 
by u Hondy teoreticky 
mohl znamenat menší 
spotřebu a tím utnout 
diskuse o malém obje-
mu nádrže, jež novinku 
od jejího představení 
provázejí. Bavorské na-
dupané dvanácti- a tři-
náctistovky jsem vždy 
považoval za jedny z nejžíznivěj-
ších motorů – kde jsem byl zvyk-
lý jezdit maximálně za 5,5 litru, 
tam káčka vždycky dlabala o litr 
více, ovšem Honda se stabilně 
držela ještě skoro o další litr nad 
Bavorem! Sedm osm litrů na sto, 
po necelých 200 km tankujete…

Co všechno poberou
Také při porovnání podvozků 
vychází lépe Němec. Motorka 
je sice dlouhá jak Lovosice, ale 
přední závěs Duolever (telesko-
pická vidlice je nahrazena du-
ralovými odlitky odpruženými 
přes paralelogram u hlavy říze-
ní), i zadní jednoramenná ký-
vačka Paralever fungují pěk-
ně synchronně a jejich hodnoty 
předpětí a útlumů jsou na všech-
ny přednastavené programy 
elektroniky ESA zvoleny opti-
málně. Tuhle vychytávku jsem 
si za poslední léta velice oblíbil, 
stačí si před jízdou nacvakat za-
tížení ve třech polohách (sólo až 
plná nálož), a potom jen přepí-
náte mezi režimy Comfort, Nor-
mal a Sport, to podle toho, jaký 

je povrch. Reakce je okamžitá 
a citelná.

Podvozek na staré VFR800 pla-
til jednoznačně za velké přednos-
ti stroje, avšak u dvanáctistovky 
v sériovém nastavení detekujete 
mírný nesoulad mezi předkem 
a zadkem. Obrácená vidlice s na-
stavitelným předpětím i odsko-
kem je tužší, zadní centrála se 
stejnými možnostmi štelování 
se naopak zdá podtlumená a ani 
po mírném zásahu do set-upu 
jsme se nedostali na stejnou úro-
veň důvěry jako u BMW, o sta-
rém VFR ani nemluvě. Živě si pa-
matuji, jak jsem vletěl na kruháč 
pod mosteckým okruhem poně-
kud ambiciózněji, než bylo vhod-
né, a byl rád, že se mnou véefero 
jen odskákalo k vnějšímu okraji. 
Více než na broušení kolen je ta-
hle motorka prostě naladěna na 
svižné cestování.

Když potřebujete zastavit
Co naopak u VFR musím hodně 
vyzdvihnout, jsou brzdy. Způ-
sob, jakým se radiální šestipístky 
propojené se zadním dvoupíst-
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HONDA: S POLOAUTOMATEM
Kromě standardní verze, jejíž hodnocení vám 
přinášíme v tomto testu, vyrábí Honda svou VFR 
ještě ve variantě DCT. To je zkratka pro Dual 
Clutch Transmission a znamená to, že na mo-
tor navazuje dvouspojková převodovka. Z tech-
nického hlediska se jedná o dvě normální převo-
dovky s ozubenými koly zasazené do sebe s tím, 
že každá má svou spojku (jsou tady tudíž dvě) 
a vždy je jedna spojka sepnutá a druhá rozepnu-
tá. Z uživatelského hlediska jde prostě o auto-
mat s možností manuálního řazení (zde 
doslova, manus je latinsky ruka a skutečně se 
řadí tlačítky na řídítku), akorát setsakrament-
sky rychlý.
My už jsme novou „dvouspojku“ otestovali 
a musím říct, že tahle vychytávka posunuje VFR 

do úplně jiného světla. Funguje totiž 
skvěle. Na výběr jsou dva automatic-
ké režimy – ten běžný nazvaný D 
(jako Drive) je tedy hodně tu-
ristický a motor zbytečně pod-
táčí, zato S (jako Sport) maká 
opravdu super! Jen výjimečně 
se stane, že byste měli pocit 
nevhodně zvolené rychlos-
ti, prostě jen taháte za plyn 
a brzdíte. A když přepnete na 
manuál, užíváte si té rych-
losti a jemnosti, s jakou pře-
vodovka reaguje na vaše po-
žadavky – takhle dobře to nikdo 
rukama a nohama nedá!

ukázal, jak velký rozptyl najde-
te v kategorii strojů, jež by měly 
zvládat sport i cestování. BMW 
vyznává sportovnější přístup, je 
to hbitá střela, kterou vezmete 
odpoledne na výlet do oblíbe-
ných zatáček a jednou za rok na-
balíte ty roztomile subtilní kuf-
říky, které Němci ke káčkům 
nabízejí, zalehnete a přeletíte do 
Chorvatska nebo Itálie.

s větší rozvahou a vysloveně si 
říká o centrální stojan a kufry, 
jaké vidíte na našem tesťáku, 
k tomu turistické plégo a vy-
razit každý víkend někam dál. 
Sedlo je sice tvrdší, ale nabízí 
hodně poloh a neprosedí se tak 
rychle jako to měkké na Bavo-
ráku, snad jen spolujezdec tady 
má trochu víc zahnuté nohy než 
na Němci, kde se naopak musí považoval za jedny z nejžíznivěj- je povrch. Reakce je okamžitá 

Tyhle tvary známe už od roku 2004, ale 
od loňska montovaná třináctka dělá 

všechno ještě lépe

Kufry, centrál, v nabídce dalšího originálního 
příslušenství je i turistické plexi 
a vyhřívané hefty – Honda 
je jednoznačně více cestovní

Pěkná, dokonce moc pěkná 
přístrojovka. Zvládá i zařazený 
kvalt, ale jinak je docela chudá

HONDA: S POLOAUTOMATEM

Budíky BMW působí stroze 
a odměřeně, palubní počítač však nabízí 

neporovnatelně větší množství informací


