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V minulém čísle jsme navštívili dvě továrny tchajwanské 
společnosti TGB a řekli si něco o skútrech, které začíná vyvážet 
do Evropy. Ale popravdě, pro mě byl tenhle výlet především           
o čtyřkolkách...

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

Tchajwanská  
zlatá včela

e úterý ráno, moje tělo 
se ještě stále nevyrov-
nalo s časovým posu-
nem, ale večerní pivko 
mi docela pomohlo se 

vyspat. Probouzím se na obrovské 
hotelové posteli s pocitem očekává-
ní. Co se bude dít? K tomu navíc 

výhled z okna na mrakodrapy Kao- 
-siungu, ty pocity ani neumím 
popsat.

Program pro dnešní den je jasný – 
skútry. Dorážíme na první lokalitu, 
největší obchodní dům ve městě 
a kolem něj nádherný park (proč 
tohle nemáme u nás u Globusu?). 
Už na nás čekají. Střídáme si s klu-
kama z televize trojici X-Motionů, 
obě kubatury Bulleta i Expressu 
a děláme záběry jak divý. Aby také 

ne, to světlo, ten prostor. Když 
s Láďou (Mr. Záruba z ČMN) fotíme 
kousek opodál, někdo na nás hulá-
ká, ať se jdeme podívat. A stálo to 
za to. Na parkovišti létá padesátka 
Bullet a na něm jeden z testovacích 
jezdců TGB s kolenem na zemi. 
Když popadnu dech, tahám foťák 
a mačkám. Ten kluk vážně není nor-
mální...

Vyrážíme do tchajwanského pro-
vozu. To bych, vážení, přál zažít kaž-
dému, kdo nadává na hustý provoz 
v Praze. Můj mozek naprosto není 
schopen fungovat. Všude kolem je 
neuvěřitelné množství aut a hlavně 
skútrů a všichni neuvěřitelně letí. 
Držím se dobré rady, kterou jsem 

dostal před startem od jednoho 
z testerů: „Jeď, co to dá, a moc 
nepřemýšlej.“ Naštěstí je dvěpade 
X-Motion jedním z nejrychlejších 
strojů na místní silnici, a tak nemám 
problém udržet rychlost. Sbírám 
hodně odvahy a na půl vteřiny 
odvracím zrak od dění na silnici, 
abych zjistil, kolik to ten štrúdl skút-
rů jede – skoro osmdesát. Děsný.

Po hodině takovéto palby a doha-
dování, kam vlastně jedeme, dorazí-
me na další neuvěřitelné místo. 
Kolem jezera uprostřed města jsou 
rozesety tradiční čínské chrámy. 
Evropanovi to vyrazí dech. 
Vybíráme jeden z nich a fotíme další 
tunu statických fotek a v přilehlých 
ulicích něco jízdních. Třetí lokalitou 
je pláž, na které jsme byli už před-
chozí večer, což znamená, že nás 
čeká přesun neobvyklým plavidlem, 
trajektem určeným pouze pro skút-
ry. Desítky se jich těsní na malém 
prostoru a je zábavné pozorovat 
frmol při výjezdu po přistání.

Večer další oficiální večeře, další 
pivo a další noc, kdy tělo bojuje 
s časovým posunem.

Konečně čtyřkolky a hory
Velkoměsto Kao-siung s jeho mra-
kodrapy, narvanými silnicemi 
a památkami je sice hodně zajíma-
vé, ale já jsem přece jen člověk  
tíhnoucí spíše k přírodě, a tak se 
nemůžu dočkat slibovaného výletu 
do hor. Po hodině jízdy autem zasta-
vujeme na parkovišti, kde už na  
nás čeká vyskládaná naše flotila – 
dva Targety, Sniper a tři velké  
Blady, z toho jeden s nezávislým 
zavěšením zadních kol (označení 
550). Konečně.

Jako první prostor pro řádění 
vybrali naši průvodci Moon Land – 
velký plac pokrytý uschlou hluši-
nou, která vytvořila různé krátery, 
rýhy a další prazvláštní tvary 
opravdu připomínající měsíční kra-
jinu. Je tu všechno, náročné pře-
kážky na trial, skoky, zatáčky, může-
me řádit, jak je libo. Jediným 
problémem je neuvěřitelné vedro 
a chybějící stín. Po dvou hodinách 
toho máme dost. Na přilehlém par-
kovišti ještě sledujeme kaskadér-
skou exhibici jednoho z testovacích 
jezdců doplněnou Láďovými drifty 
a mizíme nahoru do hor.

Můj strach z výšek mě tady doo-
pravdy zmáhá. Jedeme úzkou  
cestičkou, nalevo cosi, co místní 
nazývají lesem, ale já se nebojím to 
označit jako džungli, napravo metr 
země a pak už jen šílenej krpál dolů. 
Tupě zírám před sebe a sleduju 
zadek čtyřkolky před sebou. 

Křečovitě svírám řidítka, a když mi 
jednou lehce ulítne zadek, málem 
dostanu infarkt. Už takhle jedeme 
asi patnáct kilometrů a já se pořád 
dokola modlím, ať už to skončí. 
V tuhle chvíli opravdu oceňuju pří-
jemné ovládání Blada 525, nic mě 
nezadírá, nemusím o něm vůbec 
přemýšlet. Podvozek bez problémů 
pobírá kořeny i kameny na cestě, 
ostré vracáky nejsou problém. 
Konečně zastavujeme, ale jak se 
dozvídám, jen proto, abychom pro-
střídali quady. Vcelku mě zajímá 
přímé porovnání Blada s pevnou 
nápravou a nezávislým zavěšením, 
a tak si beru černou pětpade. 
Jedeme dalších patnáct kilometrů 
tím peklem a já se snažím maximál-
ně soustředit jenom na čtyřkolku. 
Rozdíl mezi oběma modely je patrný 
po pár metrech. Pětpade, tedy nezá-
vislé odpružení, má měkčí podvozek, 
a tak žehlí nerovnosti s větší grácií, 
a to nejen na zadku, ale i na předních 
kolech. Zrovna teď je to moc příjem-
né. Jsme na vrcholu. Martinovy 
hodinky ukazují, že jsme vystoupali 
do 1330 metrů, výhled je jeden 
z nejúžasnějších, co jsem mohl kdy 
v životě vidět. Stálo to za to. 

Moje obavy, že nás čeká stejná 
cesta dolů, se nevyplnily, po druhé 
straně kopce vede asfaltka. Blade 
550 je na silnici ale moc vyměklý, 
a navíc před námi jede doprovodné 
auto (čtyřkolky na Tchaj-wanu na 
silnici nesmí), které nás docela 
brzdí. Nuda. Po dvaceti kilometrech 
dorážíme do vesničky Wang Man, 
kde nás v nádherném hotelu čeká 
večeře a spánek. Ještě před ním si 
užíváme úžasné chvilky – je sedmé-
ho ledna a my sedíme na terásce 
a kalíme pivo, navíc všichni pekelně 
spálení od slunce. 
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Místní lidé

J estli mě na Tchaj-wanu něco dostalo 
do kolen, je to mentalita místních lidí. 
Se srdečností a vstřícností jsem se už 

setkal (bohužel ne moc u nás), ale tohle byl 
extrém. Ti lidé, a tím mám na mysli kdekoliv, 
nejen naše průvodce, udělají všechno pro 
to, abyste se měli skvěle. Oni totiž vždycky 
udělají všechno pro to, aby vše dopadlo co 
nejlépe. Při řešení problému vidíte, že jim 
nejde o to se z toho vykroutit nebo z dané 
situace co nejvíc vytěžit pro sebe, ale chtě-
jí, aby to dopadlo co nejlépe pro všechny. 

A ono to funguje. Vidíte to všude, v hotelu, 
v krámě, ve fabrice, všichni dělají maximum 
pro co nejlepší výsledek.

Nikoho by tu údajně nenapadlo krást, 
a tak jsme zažili i tak bizarní situaci, jako že 
jsme nechali uprostřed města zaparkované 
skútry, helmy na řidítkách, klíčky v zámku, 
a světe div se, když jsme se vrátili, skútry 
tam stále byly. Jestli bych si měl z Tchaj- 
-wanu něco přivézt, nebyly by to hory, moře 
ani mrakodrapy, byla by to pracovitost 
a mentalita místních lidí.

Krásná věc na 
krásném místě, to 

se fotí samo

Kompletní skvadra 
připravená na test. 

Kdyby tak věděli, co 
je čeká...

Náš nejvyšší na 
vrcholku nejvyšší 
budovy světa

Chtěli jsme je 
utopit, utahat, 
přehřát, ohnout. 
Nepovedlo se...
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-Zeo, která má být dnes naší společ-
nicí. Tedy respektive k tomu, co z ní 
zbylo. Je období sucha, a tak je 
koryto široké asi jako dvě vyschlé 
Vltavy, jen prostředkem teče asi 
pětimetrová říčka. Podél ní vede 
široká prašná cesta kopírující její 
tvar, na níž nás čekají driftovací 
orgie. Jestli je na něco Target stavě-
nej, tak přesně na tohle. Držím 
páčku plynu na maximu a letím, co 
to dá. Podvozek je báječně komuni-
kativní, a tak můžu každou zatáčku 
proletět v plné rychlosti dveřma 
napřed. Je to návykové. Ani se mi 
nechce zastavovat na focení. Ale 
potřebujeme přece i nějaké foto 
z řeky.

Je dofoceno a já se hrnu vstříc 
dalšímu driftování. Poslední model, 
který jsem ještě nevyzkoušel, je 
Sniper, což je vlastně Target, pouze 
se zadním náhonem. A musím 
uznat, že na tohle je ještě lepší. Je 
znát nižší váha a navíc trochu jiné 
zpřevodování, víc do rychlosti 
(Sniper také jede o nějakých  
10 km/h rychleji než Target). Řvu 
radostí do helmy a ze čtyřkolky se 
stávají saně. Tuhle cestu bych chtěl 
mít za barákem. A Snipera k tomu. 
Tohle vás nikdy nepřestane bavit.

Turistický den
Ráno nás čeká přesun do oblasti 
Kenting, jakési místní riviéry. Tady 

na nás čekají skútry, které budou 
celý den našimi společníky. Užívám 
si focení na nádherných plážích, ale 
po dvou dnech řádění na čtyřkol-
kách v horách se tady, v turistické 
oblasti, kde to chvílemi vypadá jako 
u moře v Itálii, trochu nudím. Hodně 
zajímavým zážitkem je chvilka u plá-
žového  
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Řeka Lai-Zeo
Jestli jsem až doteď moc nechápal 
existenci polosportovních modelů, 
jako je Target, tak tady mi to došlo. 
Jedeme už asi 70 kilometrů po silni-
ci a já se poprvé se 

čtyřkolkou dobře bavím na asfaltu. 
Podvozek je o dost tvrdší než 
u Blada, navíc má Target menší 
kola, a tak se bez ostychu pouštím 
do průjezdů zatáček smykem. Po 
několika nevydařených pokusech 
nacházíme konečně sjezd k řece Lai-

baru, kde dostáváme zadarmo pití, 
protože jsme první Evropané, se 
kterými se majitelka setkává, a tak 
se s námi přece musí vyfotit. 
Užívám si jízdy na stopětadvacítce 
Bulletu, ke konci už drhnu o asfalt, 
čím se dá. Jeden z nejzábavnějších 
skútrů, na kterém jsem kdy jel. 

Nacházíme pláž s výhledem na 
dvě zvláštní kopule a větrné elekt-
rárny. Od místních se dozvídáme, že 
je to jaderná elektrárna. Cože? Mezi 
plážemi a v blízkosti národního 
parku? Nechápu nic. Teplota je tak 
kolem 25 °C, a tak se s Martinem 
vrháme do moře a užíváme si blb-
nutí ve vlnách. Místní na nás nevě-
řícně koukají, všichni jsou nabalení 
do mikin a bund. Je přece zima. 
Slunce se pomalu blíží k západu, 
a tak štelujeme skútry na pláži 
a jdeme fotit. Večer si procházíme 
místní turistickou třídu a nakupuje-
me nějaké ty dárky. Zítra touhle 
dobou už budeme na cestě domů.

Poslední den
Na závěr si pro nás hostitelé při-
pravili opravdovou lahůdku. 
Přijíždíme k poušti a s nadšením 
sledujeme duny. Tohle by měl ale-
spoň jednou v životě zažít každý 

čtyřkolkář. Jedete pořád plnej 
a kloužete ze strany na stranu 
jakoby nic. Nacházíme si pár sjez-
dů a odvaha začíná být podpořená 
adrenalinem. Naštěstí umí TGB 
brzdit motorem, takže sjíždění je 
spíš sáňkování. Lítáme jako smys-
lů zbavení bokem sem, bokem 
tam, když nás volá Olda, že musí-
me vyrazit zpět. Před námi je půl-
hodina na nádherně zakroucené 
horské silničce, a jak jsou všichni 
rozdovádění z písku, rozjíždí se 
regulérní „dveřma napřed challen-
ge“. Není zatáčka, která by nepo-
znala klouzající gumy za sebou 
jedoucích čtyřkolek. 

Poslední oběd, poslední poděko-
vání, rozloučení. Padá na nás smu-
tek, nikomu se nechce zpátky do 
Evropy. V Kao-siungu nasedáme 
opět na vlak, který nám po tom 
všem už tak úžasný nepřijde, 
a o půlnoci nasedáme do Jumbo 
Jetu směr Německo.

Co říct jiného než díky. Díky Tchaj- 
-wanu za krásy, které nám naser- 
víroval, díky našim hostitelům za neu-
věřitelnou vstřícnost a pohostinnost, 
díky ASP Group za to, že nás tam 
vzali, díky Oldovi za starostlivost 
a pomoc, díky klukům za báječnou 
partu a kopec srandy. Díky vám, že 
jste měli sílu dočíst to až sem. 

Jenom čtyřkolky, 
my a voda

V šesti na jedné 
čtyřkolce? Pro 
mlaďáky z TGB 
ohromná sranda

Testovací jezdci TGB 
se s tím vůbec 
nemazlili. Na quadu 
po dvou...

... na skútru               
s kolenem po zemi. 
Jen tak na parkáči 

mezi autama

Ne vždy se zadaří. 
Naštěstí jediný pád 
a ještě v nulové 
rychlosti

www.motohouse.cz

Administrator
Textový rámeček
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Číslovka v názvu by sice mohla 
evokovat navýšení objemu 
našeho starého známého Blada, 
ve skutečnosti jde ale o označe-
ní modelu s nezávislým zavěše-
ním zadních kol. A jaký je? Stále 
je to Blade, takže se na něm cítí-
te jako v tanku, máte pocit, že ho 
nic nezastaví. Je fakt, že průjezd-
nost je opravdu neuvěřitelná. 
Pětpade se mnohem víc hodí do 
těžkého terénu, podvozek lépe 
žehlí nerovnosti a tím, že je 
měkčí, nabízí více komfortu. To 
je na druhou stranu vykoupeno 
nudou na silnici a horší čitelnos-
tí při driftování. Ale na tohle on 
není stavěný, tohle je dříč do 
lesa.

Střelec je vlastně Targetem, kte-
rému chybí možnost přepnutí 
na 4x4. O to je ale lehčí a krapet 
jiným zpřevodováním také rych-
lejší. Jestli mě něco nadchlo, 
byl to podvozek. Nedovedl jsem 
si představit něco tak čitelného 
ve smyku, kromě sportovní čtyř-
kolky. Navíc variátor zabírá 
pěkně odspodu, tady se budete 

hodně bavit. Chce to dlouhé 
štreky po cestách a zadní kola 
pořád ve smyku. Kromě toho se 
s ním dá skvěle i skákat. 
A v neposlední řadě je prostě 
krásnej.

Kdo čte Motohouse pravi-
delně, vzpomene si na loň-
ský test tohoto modelu, 
tehdy ještě s menším 
motorem. Nárůst objemu 
hodně pomohl, čtyřicet 
koní už umí s touhle věcí 
dost solidně zahýbat. 
Podvozek zůstává někde 
mezi sportem a užitkáčem, 
což potěší ty, kteří nejezdí 
pořád jen v obtížném teré-
nu nebo naopak na trati. 
S Targetem se můžete 
vydat všude kam s pracov-
ními čtyřkolkami, 4x4 vás 
vytáhne ze všeho (a pokud 
ne, je tu ještě naviják), 

navíc vás ale pobaví driftová-
ním tam, kde by pracant byl 
příliš měkký a těžký. Pokud 
bych si mohl z nabídky TGB 
jeden stroj vybrat, směřoval 
by do mojí garáže právě tento 
univerzál.

Na čem jsme jezdili

Blade 550 Limited 
Edition
motor :   čtyřdobý, vodou chlaze-

ný jednoválec 
objem:  503,1 cm3

max. výkon: 40,8 k @ 6500 rpm
Palivový systém: C.D.I.
startér: elektrický/ruční
Převodovka:  automatická s variáto-

rem, zpětný chod, 
volitelný 2WD/4WD

Pneumatiky vpředu: 26 x 8-12 
Pneumatiky vzadu: 26 x 10-12
Přední brzda: kotoučové
Zadní brzda: kotoučové
Délka: 2290 mm
Šířka: 1220 mm 
suchá hmotnost: 385 kg
Předpokládaná cena: 169 900 Kč

Target 525 4x4  
Limited Edition
motor:   čtyřdobý, vodou chlazený 

jednoválec 
objem:  503,1 cm3

max. výkon: 40,8 k @ 6500 rpm
max. točivý moment: 25,5 Nm @ 4000 rpm
Palivový systém: C.D.I.
startér: elektrický/ruční
Převodovka:  automatická s variáto-

rem, zpětný chod, 
volitelný 2WD/4WD

Pneumatiky vpředu: 23 x 7-10 
Pneumatiky vzadu: 22 x 11-10
Přední brzda: kotoučové
Zadní brzda: kotoučové
Délka: 2290 mm
Šířka: 1154 mm 
suchá hmotnost: 317 kg
Předpokládaná cena: 159 900Kč

Sniper 525
motor:   čtyřdobý, vodou  

chlazený jednoválec 
objem:  503,1 cm3

max. výkon: 20,25/40,78 k @ 6500 rpm
max. toč. moment: 25,5 Nm @ 4000 rpm
Palivový systém: C.D.I.
startér: elektrický/ruční
Převodovka:  automatická s variáto-

rem, zpětný chod
Pneumatiky vpředu: 23 x 7-10 
Pneumatiky vzadu: 22 x 11-10
Přední brzda: kotoučové
Zadní brzda: kotoučové
Délka: 2290 mm
Šířka: 1154 mm 
suchá hmotnost: 300 kg
Předpokládaná cena: 164 900 Kč




