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ZNÁME SE UŽ DLOUHO A TAK VÍM, ŽE JSI 
AKTIVNÍ ČTYŘKOLKÁŘ. POSLEDNÍCH PÁR 
LET JE TĚ OVŠEM ČÍM DÁL TÍM ČASTĚJI 
VIDĚT NA MOTORKÁCH. U TEBE JE TEDY 
TA CESTA OPAČNÁ. TAKŽE MOJE OTÁZKA 
ZNÍ: JAK SE STANE ZE ČTYŘKOLKÁŘE 
MOTORKÁŘ?
No, u mě to opravdu bylo takhle opačně.  
A to se vším všudy. Většina lidí, kteří 
na motorkách jezdí, ti řekne, že to 
byl odmalička jejich sen. U mě to tak 
vůbec nebylo. Nebyl jsem odmalička 
vedený k motorkám ani čtyřkolkám. Nic 
takového.  Žádné Jawy, Simsony, já 
prostě vztah k motorkám neměl. Hodně 
jsem sportoval a motorky mě vlastně 
vůbec nebraly. Moje cesta vede od 

čtyřkolek. Souvisí to s tím, že CFMOTO 
dováželo původně jen čtyřkolky (od roku 
2005 – pozn.red.). A když jsem byl v roce 
2010 poprvé v Číně, tak CFMOTO sice 
už dělalo motorky, ale distribuovalo je 
jen pro asijský trh. My jsme ani nechtěli 
mít motorky namíchané se čtyřkolkami, 
ale věděl jsem o nich. Situace se 
změnila v době, kdy CFMOTO začalo 
koketovat s KTMkou, v letech 2013-
2014. To už bylo jasné, že to nedělají 
kvůli čtyřkolkám, ale kvůli motorkám, kdy 
strategické partnerství přináší opravdu 
velké výhody oběma stranám, to už 
se teď ví. A v tu dobu už jsme si sami 
říkali, „Hele uvidíme, co z nich vyleze“. 
Co se týká mě, tak v tu dobu jsem ještě 

o nějakém aktivním motorkaření  moc 
neuvažoval.  A abych byl za úplného 
exota z hlediska cesty k motorkám, tak 
já jsem úplně poprvé seděl na elektrické 
motorce, a to v Pekingu. 

TO JAKO VÁŽNĚ?
Ano a mám k tomu veselou historku. 
Původně jsem jel do Pekingu na 
obchodní jednání, kde se naskytla 
možnost svézt se právě na diskutované 
elektrické motorce, kterou jsme 
zvažovali začít dovážet. Vyklubala se 
z toho speciální akce, kde jsme měli jet 
z Pekingu k Velké čínské zdi na jinou 
akci, kterou pořádalo Ferrari a dělat jim 
jakýsi předvoj. Nejdřív jsem si myslel, 
že si dělají srandu, ale mysleli to vážně. 
Tak jsem si řekl proč ne… Takže jsme 
vyrazili na elektromotorkách přes nejhorší 
možnou dopravní síť na světě a já seděl 
na motorce – elektromotorce, poprvé 
v životě. Nakonec z Velké čínské zdi 
sešlo, ale dělali jsme opravdu Ferrari 
předvoj a jeli jsme přes Peking na jeden 
hodně zajímavý ring, kde byla k vidění 
spousta zajímavých aut – právě Ferrari 
a Lamborghini a McLareny atd. Tak jsme 
se na začátku na sebe podívali s kolegou, 
který jel se mnou také, popřáli jsme si 
štěstí, kolega mi řekl, že mě měl rád 
(smích) a vyrazili jsme do toho šíleného 
dopravního víru v Pekingu. Nakonec 
jsem to přežil, jak vidíš, a dokonce 
jsem ani neboural já během cesty, ale 
jeden ze zástupců společnosti, která 
elektromotorky prezentovala. Nic se mu 
nestalo, takže všechno dobře dopadlo. 
Dokonce kolem té naší nehody jela 
místní policie, a když viděla, že se všichni 
hýbeme, tak mávla, ani nezastavila 
a jela dál. To mě taky celkem pobavilo. 
Zážitek to tedy byl opravdu silný, a když 
jsem se vrátil domů, tak jsem začal 
vážně uvažovat o tom, že si ty papíry na 
motorku udělám. Říkal jsem si, že když 
už jsem přežil tohle, tak už asi přežiju 
všechno. A zalíbilo se mi to. 

TAKŽE PEKING TĚ NADCHNUL PRO 
MOTORKY? TO ZNÍ DOST ŠÍLENĚ – 
Z DŽUNGLE DO DŽUNGLE...
No, to máš pravdu (smích). V podstatě 
to byl první větší point, kdy jsem o tom 
začal přemýšlet. Pak už bylo jasné, že 
CFMOTO s KTM rozjede spolupráci 
v trošku větším měřítku, což byla 
další věc, která mě k motorkám vedla. 
A pak taky moje povaha. Nedovedu si 
představit, že bych reálně nejezdil a řešil 
svoji práci jen od stolu. Měl jsem to tak 
i se čtyřkolkami a bylo jasné, že pokud 
se vrhneme i do motorek, tak to bude mít 
obdobný průběh. Prostě když něco dělám, 

musím o tom taky něco vědět a znát to. 
Jsem povahou šťoura a mám takovou vnitřní 
povinnost, vědět, jak věci fungují, když něco 
dělám. A tak to vlastně začalo. 

A NA ČTYŘKOLKÁCH JEZDÍŠ JAK DLOUHO?
V podstatě od začátku, co pracuji pro 
Journeyman CZ. Nejdřív jsem chtěl 
vědět, co dovážíme, abych byl schopný 
tu vybudovat dealerskou síť a věděl, kde 
jsou slabá a silná místa a proč. Tak jsem 
každý nový model testoval i sám, co 
vydrží, až do samého zrušení stroje. Jezdil 
jsem hodně a třeba jsem se pravidelně 
účastnil i trialových závodů, kde jsem si 
mimochodem nevedl úplně špatně (smích). 
Vždyť to sama víš, kolikrát jsme jeli na 
testování spolu a stroje si měnili v průběhu 
cesty, diskutovali nad nimi a já jsem sbíral 
zpětnou vazbu. Což nám koneckonců 
vyneslo i celosvětově jedinečnou pozici 
v CFMOTU. Už dlouho fungujeme jako 
testovací jednotka předprodukčních 
modelů pro evropský trh a naše připomínky 
jsou reálně zakomponované do finálních 
sériových kusů, které se pak prodávají 
všude. A každoročně jsme mezi TOP TEN 
importů z celého světa. Aktuálně prodáváme 
ročně kolem 4000 čtyřkolek a několik 
stovek motorek, což jsou čísla, které bych, 
hlavně v segmentu těch motorek, dále 
posouval směrem nahoru.  A to máme jeden 
z nejmenších trhů. Dodnes někdy nechápu, 
jak k tomu došlo, ale je to tak (smích). 

A JAK TO VNÍMÁŠ TEĎ?
No teď trávím na motorce většinu času. 
Když to jde, tak i na obchodní jednání 
jezdím na motorce. Moje pozice to podle 
mě vyžaduje, abych dělal svojí práci dobře. 
A naštěstí mě to moc baví (smích). No, 
holt jsem původně učitel a asi to na mně 
zanechalo stopy (smích). Navíc si myslím, 
že je potřeba motorkářům důstojně ukázat, 
o co se jedná, protože si zaslouží vědět, do 
čeho investují své finance. Čtyřkolkář už nás 
zná a ví, co si kupuje. Motorkáři jsou ovšem 
něco úplně jiného, takže jsme před několika 
lety v podstatě začínali od nuly. Takže se 
tomu snažím věnovat na plno a to u mě 
nejde bez reálného nasazení, komunikace 
s vámi novináři, dealery a samotnými 
motorkáři. Rok od roku se nám rozšiřuje 

modelová řada motorek, takže je pořád co 
zkoušet, rostou prodeje, ale ještě mě čeká 
hodně práce. Určitě je co zlepšovat a kam 
se posouvat, vždyť jsem teprve začal … 
(smích).

HODNĚ PROPÍRANÝM POJMEM CO SE 
TÝKÁ SPOJENÍ CFMOTO A KTM, JE JOINT 
VENTURE – STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ. CO 
KONKRÉTNĚ TO ALE ZNAMENÁ? 
To je hodně dobrá a důležitá otázka. 
Hodně lidí si totiž plete pojem strategické 
partnerství a sdílení technologií s fúzí 
společností. A to jsou dva naprosto rozdílné 
pojmy. Je to jako partnerství škodovky 
a Volkswagenu. Jsou to dvě samostatně 
firmy, každá si dělá to svoje, ale určité 
stávající technologie spolu sdílí – vychází 
si vstříc. V případě CFMOTO a KTM je to 
podobné. Jedná se o sdílení stávajících 
technologií, sítí nebo třeba marketingu, 
pracovních sil a podobně. Konkrétně 
KTM hledala dlouho v Číně strategického 
partnera pro výrobu svých menších modelů, 
které jsou určeny pro distribuci přímo 
na čínském trhu. Měla jasně nastavené 
kvalitativní parametry pro tento druh 
požadavku a CFMOTO ho bez problémů 
splnilo. A tak se část výroby KTM pro asijské 
trhy přesunula do továren pod CFMOTO, a 
tím se snížily náklady na logistiku a výrobu, 
protože se vyrábí tam, kde se pak stroje 
prodávají. A CFMOTO se tím pádem dostalo 
do role distributora pro jihoasijské trhy. A 
protože se spolupráce 

Hned na úvod musím uvést, že s Edou se znám dlouhá léta, takže 
rozhovor je hodně otevřený a neformální, jako koneckonců každé naše 
setkání. Mám v živé paměti, jak jsme jeli na jeden z mých prvních testů 
čtyřkolky právě do Journeyman CZ, která zastupovala značku CFMOTO 
již v roce 2013, kdy jsem začala čtyřkolky oficiálně testovat. Tehdy to 
bylo takové spartánské seskupení stavebních buněk na pozemku mezi 
vesnicemi, kde se nahoře v kanceláři rokovalo a dole na prodejně se 
prodávalo. Dneska čítá česká centrála CFMOTO (stále pod společností 
Journeyman CZ) přes 20 kmenových zaměstnanců a postavila si 
vlastní nové centrum u Stránčic. A mě tak teprve při tvoření tohoto 
článku dochází, jak daleko se tahle společnost v čele právě s Eduardem 
Šlampou (a nejen s ním, samozřejmě musím doplnit), během několika 
málo let, vlastně dostala. 

Z DŽUNGLE DO DŽUNGLE
ROZHOVOR S OBCHODNÍM A MARKETINGOVÝM ŘEDITELEM 
JOURNEYMAN CZ, MGR. EDUARDEM ŠLAMPOU

Text:  Jana Kolací ,  foto:  Archiv Motorbike a Eduarda Šlampy

... co se nebojí se i pořádně zašpinit!

Na první pohled takovej libovej frajer ....

Zkušenosti někdy bolí,
ale s úsměvem jde všechno líp
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osvědčila, a aby z toho měly něco obě 
strany, tak se společnosti domluvili, 
že KTM poskytne CFMOTU určité 
technologie, aby se CFMOTO mohlo 
v rámci čínských výrobců posunout do 
úplně jiného levelu. Jedná se například 
o LC8 motor, který už tou dobou KTM 
nějakou dobu nepoužívala. A CFMOTO si 
ho může upravit pro svoje potřeby, udělat 
potřebné homologace na EURO a na 
nich si postavit svoje nové modely. Což 
je samozřejmě ta velká technologická 
výhoda pro CFMOTO, protože udělat 
celý nový motor je nesmírně složité, je 
to dlouhodobý a drahý proces a musí 
to samozřejmě fungovat… A tady máš 
vyzkoušenou věc, která funguje, a nemáš 
ji na základě nějaké licence nebo kopie, 
což lidi rádi v souvislosti s čínskými 
výrobky používají, a dost často mají 
pravdu. A v tom je tato spolupráce jiná 
a přínosná. Jedni mají výrobu, druzí 
dodají technologii a dohromady se 
tomu může říkat Joint Venture. Ale dál si 
každá firma jede samostatně a po svém. 
A snaží se nedělat stejné modely, aby 
si vzájemně nelezli do zelí a spolupráce 
byla přínosem dlouhodobým, ne aby 
si nakakali do vlastního hnízda (smích). 
Proto se v tomto případě se jedná 
o odlišné zaměření modelů, jinou 
cenovou kategorii atd. a celá spolupráce 
dává logiku a je opravdu spoluprací. 

ALE V SOUČASNOSTI JSOU V PRODEJI 
MODELY CFMOTO, KTERÉ NEMAJÍ 
MOTOR Z INŽENÝRSKÉ KANCELÁŘE 
KTM... 
To máš sice pravdu, ale už za pár 
okamžiků to bude jinak. Ale jak sama 
víš a v Motorbike o tom koneckonců 
i pravidelně informujete, v právě 
přicházejícím modelu CMFOTO 800 MT 
totiž právě tenhle motor už je. A když se 
vrátím k tomu vysvětlování pojmu Joint 
Venture, tak právě naše osmistovka je 
toho ideálním příkladem. Motor KTM, ale 
s logem CFMOTO, protože CFMOTO si 
ho zhomologovalo na EURO 5 normu, 
upravilo si ho a zvýšilo objem ze 790 
ccm na 799 ccm. A budou ho používat 
několik následujících let, protože norma 
EURO 5 je nová, tak zase nějakou dobu 
vydrží. A netýká se to jen tohoto jednoho 
motoru, protože už máme motory i na 
1 290 a na veletrhu v Pekingu už byl 
představen v modelu, který byl dělaný na 
zakázku pro čínskou vládu. Takže dalším 

logickým krokem bude sériová výroba, 
když už to mají vyrobené. Ale to bychom 
mohli pokračovat ještě dlouho… 

ALE ZPÁTKY K TOBĚ A MOTORKAŘENÍ. 
ŘÍKÁ SE, ŽE ČTYŘKOLKÁŘI 
A MOTORKÁŘI JSOU ÚPLNĚ JINÉ POVAHY 
LIDÍ. JAK TO VNÍMÁŠ TY? TŘEBA I ZE 
SVÉ POZICE MARKEŤÁKA, KDO JE PODLE 
TEBE NÁROČNĚJŠÍ ZÁKAZNÍK?
Jsou to dva naprosto odlišné světy, 
přístupy a stejně tak i lidé. A náročnější 
jako zákazníci mi přijdou motorkáři. 
Možná je to částečně tím, že je pro mě 
tenhle segment i po několika letech stále 
nový a neustále v něm objevuji něco 
dalšího, co mám nutkání prozkoumat 
víc do hloubky. A potřeby zákazníků 
nevyjímaje. Nemyslím tím, že by si 
motorkář víc vymýšlel, ale přijde mi, že 
nad tím víc přemýšlí. Chce vědět, proč 
si kupuje zrovna tuhle motorku. A s tím 
souvisí i jejich přístup. Motorkář si chce 
motorku vyzkoušet a nekupovat zajíce 
v pytli, chce vidět, jak to vypadá a atd. 
Oproti tomu se nám čtyřkolky prodávají 
jak housky na krámě. Čtyřkolkář si 
rovnou objedná – zjistil, že je nový 
model, přečetl si recenzi, ví že Gladiator 
je historicky dobrý stroj a prostě ho chce, 
tak ho rovnou objedná. Samozřejmě je 
to historií značky v segmentu čtyřkolek 
u nás, i historií modelů jako takových. Ale 
prostě v reálu je to čtyřkolky vs. motorky 
CFMOTO takto velký rozdíl. 

ZPŮSOB, JAKÝM SE VĚNUJEŠ SVÉ 
PRÁCI, MUSÍ BÝT ČASOVĚ DOST 
NÁROČNÝ, A CO SI BUDEME POVÍDAT, 
I CELKEM NEBEZPEČNÝ. CO NA TO ŘÍKAJÍ 
DOMA, ŽE SE SVÉ PRÁCI VĚNUJEŠ TAK 
POCTIVĚ? NEBO TŘEBA S TEBOU NĚKDY 
JEZDÍ ŽENA?
No jsou moc nadšený (smích)… Rodina 
se v tomhle případě nijak neangažuje 
a velkoryse přehlíží moje pracovní 
nasazení nejen na motorce, za což bych 
jí chtěl i tomto způsobem poděkovat. 
Samozřejmě si dávám co nejvíc 
pozor, aby se mi nic nestalo, neriskuji. 
Samozřejmě se snažím zlepšovat své 
jízdní dovednosti, ale s rozumem a spíš 
se snažím být lepší řidič, než rychlejší. 
Jezdím rád, rád se kochám, a když na 
to přijde, tak si s oblibou svižně projedu 
i nějakou tu zatáčku. Ale jezdit na krev 
nechci a nebudu. Jezdil jsem závody na 
čtyřkolkách a tam se mi to zlomilo, když 

se mi narodilo druhé dítě. Na jedněch 
závodech jsem se třikrát vyválel a tam 
jsem si řekl, že to už stačí. Že bych přece 
jen mohl blbě spadnout a co potom, už 
mám rodinu - ano, došlo mi to opravdu 
brzy (smích), tak bych se měl trochu 
umírnit. Nikdy jsem neměl takovou tu 
záklopku, že bych si řekl dost, tohle už 
je moc. Jezdil jsem trialy, protože mě 
to bavilo, ne proto, že jsem chtěl být 
první. Ale zase jsem kolikrát jezdil fakt 
nesmysly, do kterých se druhým nechtělo 
a mně to bylo tak nějak jedno, nebál 
jsem se. A samozřejmě to přišlo nejen 
kvůli dítěti, ale i s věkem. Beru motorku 
jako skvělou čističku hlavy a v podstatě 
se stala jedním z mých koníčků, nejen 
prací. A doma to respektují. 

KRÁSNĚ JSI MI NAHRÁL NA 
ZÁVĚREČNOU OTÁZKU. MÁŠ VŮBEC 
JEŠTĚ ČAS NA NĚJAKÉ JINÉ AKTIVITY 
NEBO KONÍČKY?
Mám ještě jiné koníčky. A hlavně 
mám vždycky spoustu plánů, které se 
v průběhu roku smrsknou tak maximálně 
na třetinu, co se nakonec realizuje 
(smích). Z tohohle hlediska bych poslední 
rok jen těžko okomentoval slušnými 
výrazy, ostatně jako asi většina z nás. 
Poslední rok nám sebral pravidelný 
sálový fotbal, který s klukama hrajeme 
pravidelně už skoro třicet let, protože 
se nedalo scházet. A teď už jsou všichni 
líní, takže snad se k tomu zase vrátíme. 
Stejně tak to bylo i s kapelou, kterou 
máme, kde hraju na elektrickou kytaru 
a zpívám (mimo jiného vlastní Eda 
i nádhernou sbírku kytar – pozn. red.). 
A s manželkou milujeme cestování 
a odmalička k tomu vedeme i děti, takže 
to se snad taky už povede trochu víc 
a dál, než se nám povedlo poslední 
dobou. A samozřejmě mám manželku 
a dvě děti, takže pořád něco vymýšlíme 
a děláme. A rád dělám manuální práce 
kolem domu, je to taky úžasná čistička 
hlavy. Takže se třeba hrabu na zahradě 
v hlíně, vyrobil jsem paletový nábytek 
do letní kuchyně, houpačku pro děti 
a podobně. Domácí práce jako takové 
mě nebaví, to vždycky chudák schytá 
manželka. Já se právě uklidím takhle 
někam ven na zahradu a tam si najdu 
něco ke kutění (smích). A ještě stříhám 
videa, jak v práci, tak domácí. To mě 
tak baví. Já si vždycky nějakou zábavu 
najdu, neumím se nudit…

DÍKY ZA ROZHOVOR 
A UVIDÍME SE PŘÍŠTĚ!
Taky díky a příště už na motorkách!

Motorbike_MB_CLS_210x297_M3000.indd   1 10.08.21   16:40

Eda a Honza Dohnal z Journeyman CZ, jsou vyloženě “kancelářské typy” managerů

Jana a Eda v Itálii na slavnostním
představení nové řady CFMOTO CL-X


