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Stojím v osmdesátém devátém patře nejvyšší budovy 
světa, a když zapomenu na svůj strach z výšek, 
neuvěřitelně si užívám pohled na nekonečné množství 
osvětlených ulic. Je to ono místo a ona chvíle, kterou 
bych přál jednou zažít každému z vás. Silný zážitek, i po 
tom všem...

text: Somik, foto: autor a kdo byl po ruce

Tchajwanská  
zlatá včela

a začátku to ale 
vůbec nevypadalo 
dobře. Po šílených 
dvanácti hodinách 
letu z Frankfurtu při-

stáváme na Taipei Airport (které 
paradoxně není vůbec u tohoto 
města) a v hlavě nemáme nic jiné-
ho, než jak se co nejdřív dostat do 
postele. Při pasové kontrole jsem 
ale zastaven a začíná to vypadat 
mizerně. Předpisy (o kterých jsem 
neměl ani potuchy) požadují, aby 
byl cestovní pas platný ještě půl 
roku po ukončení pobytu na Tchaj- 
-wanu, což bohužel ten můj o čtr-
náct dní nesplňuje. Kluci letící se 
mnou (dva Martinové z televizního 
Auto Moto Revue, Láďa z ČMNek 
a Olda z ASP Group, českého 
dovozce TGB) v klidu prošli, ale 
nenechávají mě napospas kontrole. 
Olda tahá telefon, přilepuje ho na 
ucho a je na něm vidět, že ho neod-
lepí, dokud tenhle můj průser nevy-
řeší. Ujímá se mě okatá slečna, 
která ale pořád telefonuje a krčí 
rameny. 

Jsem odveden do čekací místnosti 
a vypadá to hodně bledě, asi mě 
čeká cesta zpět do Evropy nebo na 
české velvyslanectví do Hongkongu. 
I přes obrov-
skou únavu 
začínám být 
značně  

nervózní. Nejhorší je, když do míst-
nosti přivedou mladého Asiata, 
který má očividně také nějaký  
problém a který celou dobu brečí. 
Naštěstí ho po půl hodině odvádějí. 
Po třech a půl hodinách  
telefonování, faxování a různých 
řešení, poté, co jsem už přestával 
věřit v dobrý konec, dostávám 
výměnou za osmdesát amerických 
dolarů tchajwanské vízum a naše 
cesta může začít. Čtenář promine 
pro něj možná zbytečná písmena, 
ale já bych na tomto místě ještě jed-
nou moc rád poděkoval Oldovi za 
jeho velkou pomoc a také pánům 
z TGB, že mě nenechali ve štychu.

Ve stavu totální únavy mísící se 
s radostí z mého vstupu do země vyrá-
žíme z letiště. A upřímně, nestíháme se 
divit. Čekal jsem sice civilizaci, ale tolik? 
Silnice mají čtyři proudy každým smě-
rem, v dáli se tyčí mrakodrapy, všude 
kolem neuvěřitelné množství aut. 
Tenhle pocit umocňuje vlak, do kterého 
nasedáme – HSR. Po trápení s nedo-

statkem pro-
storu je 

tohle óda na komfort, ale co nás nejvíc 
dostává, je rychlost. Na displeji nade 
dveřmi vagonů běží množství informa-
cí o počasí, o příštích zastávkách 
a občas tam problikne aktuální rychlost 
soupravy. Maximum jsme postřehli 
298 km/h, což je pěknej mazec. Při 
pohledu z okna vám to ani nepřijde, ale 
když se někde na dráze míjejí dvě tako-
véhle střely, zatají se vám dech.

Po necelých dvou hodinách jsme na 
místě. Vítá nás Kao-siung, druhé nej-
větší město Tchaj-wanu s jedním a půl 
milionem obyvatel na 153 km2 (pro 
srovnání hustota obyvatel: Praha  
2473 ob./km2 – Kao-siung 9833 ob./km2). 

Už ani nejsme schopni vnímat, co se 
kolem nás děje, a pádíme do hotelu, 
kde upadáme do kómatu. Po čtyřech 
hodinách mě probírá budík a já přísa-
hám, že jsem ho ještě nikdy v životě 
neslyšel tak nerad. Ale je to nutné, 
čeká nás uvítání, první oficiální večeře. 
Na tu doráží prezident TGB pan 
George Lin (energií hýřící sympatický 
pětašedesátník) a jeho dva náměstci 
pro výrobu a export. Jsme uvedeni do 
malého salonku s kulatým stolem 
vybaveným uprostřed točnou. Na tu 
jsou postupně ládovány (jiné slovo mě 
vzhledem k množství jídla opravdu 

nenapadá) jednotlivé pokrmy, 
dokud nepraskáme. 

Rozhovor 
se 

točí hlavně kolem plánů na následující 
dny. Po večeři jsme naloženi do aut 
a čeká nás krátká exkurze po Kao- 
-siungu. Vidíme z nejvyššího kopce 
město – chrámy, pláž a hlavně neuvěři-
telné množství lidí a také skútrů. Pak už 
jen nutné pivko v baru vedle hotelu 
a konečně zasloužený spánek.

Jako první bod našeho programu je 
návštěva fabriky Ping-Tung, kde TGB 
vyrábí variátory. Nejprve dostáváme 

do hlavy informace o společ-
nosti (najdete někde kolem) 

a pak vyrážíme 


Nebyla to sice 
podstata celého 

výletu, ale rozhodně 
se nedá říct, že by 

bylo špatné

Flotila Xmotionů  
v ulicích Kao–siungu 

Jak to vypadá na tchajwanských silnicích
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V šude ve městech je kolem 

vás neuvěřitelné množství 
aut (hlavně větší sedany 

japonské produkce) a především 
skútrů. Pro ně jsou zde zvláštní 
pruhy a na větších křižovatkách 
také čtverce vpředu, kam auta 
nesmí. Pokud jste tedy svědkem 
zelené na větší křižovatce (třeba 6 
pruhů každým směrem), není výjim-
kou křížení dvou stovek skútrů. 
Většina jsou starší obouchané 
padesátky, hodně je tu vidět Vespa. 
Dost často jsou to dvoutakty, i když 

nové stroje se prodávají už jen 
4T. Očividně si tu vůbec nehra-
jou na to, jak jejich stroje 
vypadají. Na skútrech vozí 
všechno, co si dovedete před-
stavit, včetně opravdu malých 
dětí. Největší šok nám způsobil 
pán, který vezl na skútru dvě 
velké propanbutanové lahve 
přidělané jen gumycuky. 
Většina lidí má na hlavách jen 
takové škopky, které se zde 
prodávají levněji než večeře 
v restauraci. Na pořádnou 

helmu narazíte výjimečně. Velké 
motorky zde nejsou, za celý 
týden jsme potkali dvě.

Rychlostní limity jsou podobné 
těm našim (50–60 ve městě, 110–130 
dálnice), ale neplatí pro moto-
cykly a skútry. Ty mohou jezdit 
neomezeně rychle a také jezdí. 
Jejich styl ježdění by asi odpoví-
dal rčení: „Čím víc to řešíš, tím 
méně to funguje.“ Prostě jedou, 
neřeší a ono to funguje. Jo 
a benzin stojí na naše 15 korun, 
pěkné, že?

No řekněte, 
nebrali byste 
takovou práci?
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Tenhle čtvrtlitr nejenže nabízí 
perfektní komfort, ale také bez 
problémů stíhal vysoké rychlosti 
tchajwanského provozu, a to 
jsem fakt ocenil. Na osmdesátku 
se dostal okamžitě, maximálka 

byla lehce přes 130 km/h, 
takže vůbec nebyl problém 
strávit na něm celý den. 
Navíc se pod sedlo vešlo 
veškeré vybavení nebo 
dvě integrálky. Jako nej-
větší pozitiva bych 
vyzdvihnul skvělý podvo-
zek, který udržel moji zad-
nici v pohodlí i na horších 
silnicích, hodně mě bavily 
krásné budíky a fakt silné 
i citlivé brzdy. Za drobný 
nedostatek považuji nut-
nost vyndávat klíčky z hlav-
ního zámku, pokud potře-
bujete pod sedlo 
(samostatný zámek), jinak 
mě nic neštvalo. Xmotion 
se může hrdě postavit 
evropské i japonské konku-
renci.

Tak tohle bylo asi největší pře-
kvápko. Čekal jsem, že to bude 
další z těch nudných posouvačů 
z místa na místo, ale kdepak. 
Padesátka měla s mou váhou 
trochu problémy a ve spodních 
otáčkách se trochu zdráhala, ale 
když se motor roztáhnul, cupita-
la skvěle. S mým nadmetráč-
kem se uměla rozdovádět na 
téměř 70 km/h. Kromě toho 
krásně voní a má jeden z nej-
hezčích dvoutaktních soundů, 
co jsem kdy slyšel, nekecám. To 
čtvrtinka bylo jiný kafe. Fakt mě 
udivila zábavnost. Vůbec jsem 
nechápal, proč se o ni kluci tele-
vizácký pořád tahaj a nechtěj 
z ní slézt, dokud mi ji taky 
nepůjčili. Motor je živá bestijka, 
ale prim drží  
především podvozek. Vůbec 

nebyl problém vlítnout s ním do 
zatáčky v plném trapu a brousit 
stojánkem, pořád to bylo čitel-
né. Pro mě osobně je to mezi 
skútry vítěz.

Tady jde o něco úplně jiného než 
o zábavu za řidítky, tohle je pan pra-
cant. Druhé sedlo vystřídal plastový 
box ideální pro převoz menších zási-
lek. Velkou vychytávkou je možnost 
instalace vyhřívací vložky (připojeno 
na baterku), která udrží v ideální tep-
lotě třeba pizzu nebo jiné potraviny. 

Jízdní dojmy z Expressu jsou hodně 
podobné jako u Bulletu, však z něj 
také motorově vychází. Znát je pouze 
vyšší těžiště a menší přední kolo. 
Trochu škoda je zadní bubnové brzdy, 
i když se nedá říct, že by byla slabá. 
Velká vychytávka jsou boční stojánky 
na obou stranách, jako mesik nikdy 
nevíte, jak budete parkovat.

Xmotion 250 EFI
motor:   čtyřdobý, vodou  

chlazený jednoválec 
objem:  249,4 cm3

max. výkon: 23,4 k/8000 rpm
Palivový systém: elektronické vstřikování
Startér: elektrický i nožní
Pneumatiky vpředu: 120/70 ZR-14 
Pneumatiky vzadu: 140/60 ZR-13
Přední brzda: kotoučová
Zadní brzda: kotoučová
Délka: 2130 mm
Suchá hmotnost: 160 kg
objem nádrže: 11 litrů
Předpokládaná  
cena: 91 900 Kč

Na čem jsme jezdili

Bullet 50/125
motor:   dvou-/čtyřdobý, vzdu-

chem chlazený 
jednoválec 

objem:  49,3/124 cm3

max. výkon: 4,9/8,6 k/7500 rpm
Palivový systém: C.D.I.
Startér: elektrický i nožní
Pneumatiky vpředu: 130/60 ZR-13 
Pneumatiky vzadu: 130/60 ZR-13
Přední brzda: kotoučová
Zadní brzda: kotoučová
Délka: 1830/1896 mm
Suchá hmotnost: 95/118 kg
objem nádrže: 6,8 litru
Předpokládaná  
cena: 44 900 Kč/49 900 Kč

Express 50/125
motor   dvou-/čtyřdobý, vzdu-

chem chlazený 
jednoválec 

objem:  49,3/124 cm3

max. výkon: 4,9/8,6 k/7500 rpm
Palivový systém: C.D.I.
Startér: elektrický i nožní
Pneumatiky vpředu: 120/70 ZR-12 
Pneumatiky vzadu: 130/60 ZR-13
Přední brzda: kotoučová
Zadní brzda: bubnová
Délka: 1910/1970 mm
Suchá hmotnost: 105/119 kg
objem nádrže: 6,8 litru
Kapacita boxu: 150 litrů
Předpokládaná  
cena: 45 900 Kč/–

Taiwan Golden Bee Co. Ltd. 
»  V roce 1965 přichází na Tchaj- 

-wan italská Vespa a hledá 
výrobce náhradních dílů. Tím se 
stává společnost TVC, která na 
oplátku smí vyrábět Vespy pro 
tchajwanský trh 

»  TVC se v roce 1978 transformuje na TGB (mimochodem prezident 
i vice- jsou u toho od úplného začátku) 

»  V devadesátých letech přichází Yamaha s prvním automatickým 
skútrem s plastovými kapotami, TGB reaguje a vyvíjí pro Vespu 
model Scatto

»  Rok 2001 přináší první variátor pro ATV a následně vlastní čtyřkolky
»  Dnes vyrábí v TGB variátory pro Rotax, Minarelli, SYM, Polaris, BRP, 

Peugeot nebo Piaggio Group (mimo jiné třeba na Aprilii Mana)
»  TGB vyrobí 20–30 tisíc variátorů měsíčně (2/3 na export)
»  Na 52 883 m2 pracuje 440 zaměstnanců
»  TGB má certifikáty ISO 9001, QS 9000 a TS16949

na prohlídku linky. Musím uznat, že 
jsem velmi příjemně překvapen. Kdo 
by čekal továrnu v čínském stylu, kde 
dělníci bezhlavě mlátí výrobky, aniž by 
vlastně věděli, co zrovna vyrábí, byl by 
na omylu. Je tady vidět řád a technická 
propracovanost. Chvílemi nás až zará-
ží, že se s tím tak babrají, na to z Čech 
nejsme zvyklí. A co mě překvapuje nej-
víc, že lidi nevypadají, jako by byli svou 
prací otráveni. Jak zjišťuji později, je to 
součást místní mentality, práci berou 
jako nutnou součást svého života, 
nikoliv jako zlo.

Vypadá to, že smůla si očividně 
vybírá jen mě, a tak když poprvé vyta-
huji z brašny foťák a snažím se ho 
nahodit, nejsem úspěšný. To by do 
toho jeden kopnul. Naštěstí má 
s sebou Olda také zrcadlovku, takže 
mě už podruhé tahá z maléru. Kluci 
točí rozhovor s panem vicepreziden-
tem, pak nás opět nakládají do aut 
a odvážejí do Youn-an Plant, tedy 
druhé továrny. Zde se už dávají 
dohromady celé skútry a čtyřkolky. 
Procházet celým provozem je záži-
tek. Samozřejmě na nás všude visící 
technologické postupy a výkresy 
s čínskými znaky působí exoticky, ale 
jde spíš o tu technologickou propra-
covanost. Vidíte, že každý přesně ví, 
co má dělat a kdy to má dělat. 
Procházíme montážní linky na  
čtyřkolky (1 quad za 50 minut) i skút-
ry, zastavujeme se u lakovny, kde nás 
zaráží voda tekoucí po zdech lakovací 
komory, a končíme na skladovacím 
dvoře, kde zrovna shodou náhod balí 
zásilku do Čech. 

Už takhle by to byl dost velký záži-
tek, ale něco by tam přece jen chybě-
lo – výzkum a vývoj. Těm je věnována 
další část objektu. V čisťoučkých 
a moderně vybavených kancelářích 
sedí konstruktéři a designéři a dávají 
do kupy další výrobky a pod nimi 
v hale je velké množství testovacích 
místností, kde jednotlivé přístroje měří 
a zkouší, co vás napadne i nenapadne. 
Upřímně si myslím, že se v Evropě 
neklade na tuto část výroby takový 
důraz. S bradami u země sledujeme to 
množství jednotlivých tes-
tovacích procesů a poklá-
dáme stále jednu a tutéž 
otázku: „Kolikrát?“ 
a často se dozvídáme 
„Stotisíckrát“ o množství 
opakování jednotlivých 
procesů zkoušející kon-

krétní části strojů.
Na závěr nás 
čeká diskuze  
 

s kompletním vedením firmy 
a jsme dost překvapeni, jak moc si od 
nás nechávají do všeho kecat. Naopak 
je na nich vidět, že je těší naše názory, 
je z nich cítit touha po zdokonalování. 
To je přesně věc, která na mě z celé 
návštěvy továren dýchala nejvíc. Vědí, 
že nejsou dokonalí, uvědomují si, že 
stále nejsou na úrovni japonské pro-
dukce, ale strašně moc se chtějí tak 
vysoko dostat. George (prezident 

firmy) to pěkně shrnul: „Dnešní trh je 
nevyzpytatelný, změny se už nedějí po 
desítkách let, ale po letech. 
Momentálně jsme někde mezi čínskou 
a japonskou produkcí, ale budeme 
tvrdě pracovat na tom, abychom za 
pár let Japonce dohnali.“ Sebevědomé 
prohlášení, ale po 
dnešku tomu 
věřím.
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Všechno je perfektně 
sladěno a načasováno, 
žádnej chaos

Měřicí přístroje byly ve fabrice 
jediné mašiny netchajwanského 
původu – japonské

Studovaní 
inženýři, sinus, 

cosinus...


