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Mud Pro verzi ThunderCata už 
jsme minule postavili na pásy 
a litr jako tradičně nezklamal 
výkonem. Zima nebyla dlouhá, 
ale o to mrazivější, když už na 
ni došlo. S jarem bahňák přišel 
o téjédéčka a postavil se zpát-
ky na kola.
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ThunderCat je především jedna 
z nejsilnějších čtyřkolek na trhu. Pokud 
jde o Mud Pro, jde taky o jednu z vůbec 

nejprůchodnějších mašin, která se nezalekne 
ani brodění do výšky prsou. V  tu chvíli vám 
bude nad hladinu ať už čehokoliv čouhat 
jenom sosák šnorchlu a  zrcátka. Co na to 
pak řekne tachometr, přepínače atd., těžko 
říct takhle z hlavy, na to náš testman neměl 
náladu ani neopren.

BRODĚNÍ ODOLNÁ
Úprava Mud Pro obnáší nový kryt variátoru, 
hadice a  trubice, šnorchl, polepy a  další. 
Arctic Cat ThunderCat 1000 (stejně jako 
menší modely) se na Mud Pro dá přestavět 
(to vás vyjde bratru na asi na 25 tisíc kaček), 
nebo to tak už prostě koupíte a  to je samo 
sebou levnější a  z  účtu zmizne přesně 
259  900, což je jenom o  desítku víc než 
běžný ThunderCat, navíc k  tomu dostáváte 
i spojku Mud, která sama o sobě vyjde na cca 
osm tisíc. A to navrch Mud Pro není žádná 
holota, premium packet v ceně znamená, 
metalická barva, hliníkové disky, nerezový 
výfuk Remus, homologované tažné, přední 

originální rám a 3000librový naviják Warn. 
Jestli to s nějakým velkým bahněním myslíte 
vážně, tak stejně těch asi 30 tisíc proti levnější 
sedmistovce připlatíte – v  laguně není čas 
ptát se, kdo je kdo, ale kdo má větší motor.
Popularita brodění je na vzestupu, a i když se 
třeba na nic podobného nechystáte, tak i pro 
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vás má Mud Pro smysl. Sice Mud znamená 
bahno a jde tedy o bahenní úpravu, ale úplně 
stejně dobře vám tahle strojovna poslouží 
i  ve vodě, kam zajedete podstatně častěji. 
Nejednou už se stalo, že tam, kde to dobře 
znáte, z  ničeho nic přibylo pár centimetrů 
vody, jarní tání vymlelo tůňku nebo jste to 
prostě vzali kousek jinudy. A  problém je na 
světě. S  mokrým variátorem tam zůstanete 
stát jak solný sloup. Jeho vylití a  vysušení 
sice zvládnete jak nic, ale dost možná si 
lokne i motor a po vylovení je pak zaděláno 
na dlouhý večerní kulturně-vzdělávací 
program odbahnění a  vysušení, z  oleje je 
mlíko atd. Tak i  těmhle radostem se snadno 
vyhnete pořízením šnorchlové verze Arctic 
Cata. Prostě, co kdyby… Vybrat se dá i  to 

» A pak vám nateče do bot a 
pak do poklopce a Mud Pro 
pořád pojede a pojede...

» Litrový výkon vás vodou doslova vystřelí...

» ...na souši pak ještě zrychlí
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nejbahnovitější obutí, co vymyslíte (ideální 
je řada ITP Mud Lite, kterou můžete objednat 
hned u  prodejce Arctic Catu), nemusí tak 
zůstat u  sériových Carlisle (výrobce ITP), 
dovozce na jiný výběr nabízí slevu 4000 Kč.
ThunderCat ovšem montáží delšího sání 
neztrácí nic ze svojí divokosti. V  krátké 
testované verzi jde pořád o  jednu 
z nejdivočejších mašin na trhu a pro začátek se 
rozhodně moc nehodí. Ostré má litr nejenom 
reakce na minimální pohyby plynové páčky, 
ale hodně rychlé je tu i řízení a HromováKočka 
s vámi nebude zacházet v rukavičkách. Tohle 
už není jenom na popotahování vozíku se 
senem, mnohem líp se litr cítí pod plynem 

Arctic Cat ThunderCat 1000 Mud Pro 
Motor vodou chlazený dvouválec
Rozvod OHC/4
Zdvihový objem 952 ccm
Vrtáníxzdvih 92 x 71,6 mm
Kompresní poměr neudán
Max. výkon 75 k (55 kW)
Max. točivý moment 
Plnění motoru vstřikování 
Převodovka CVT
Pohon 2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu 25x8-12 / 25x10-12 
Rozměry dxšxv 2180 x 1240 x 1290 mm
Rozvor 1334 mm
Výška sedla neudána
Světlá výška 279 mm
Suchá hmotnost 324 kg
Nádrž 25 l
Cena od 259 900 Kč
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pěkně v  laufu, to prostě funguje nejlíp. Při 
pocukávání na místě budete často narážet na 
citlivost plynu a bude to chtít pár dní učení se 
kontrolovat pravý palec. 
Mimo divokosti toho Thundercatovi asi moc 
po funkční stránce nevytknete – podvozek 
si poradí se vším, co ho cestou potká, brzdí 
adekvátně použitému motoru a  řazení je 
radost. Kdy zas takovou radost mít nebudete, 
to bude při návštěvách čerpacích benzinových 
zařízení. S  ThunderCatem vám to nedá, 
véčkový litr si to přímo žádá a  prostě za ten 
plyn pořád berete… Kočka si pak ráda pápne.

Text: Dan Pejzl
Foto: Pan Dejzl
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» Když se bahno zeptá, odpovíš: MUD PRO!

» Na podbití podvozku nešetřete...
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