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Klasická ocelová motorka, 
do které je natlačen vý-
borný, leč mírně seškr-
cený karburátorový mo-

tor z R1. Neinvestovalo se moc 
do rámu, hliník ještě u naháčů 

a polokapot nebyl tak v kurzu, 
vše je z oceli. Neinvestovalo se 
příliš ani do podvozku, i když je 
plně stavitelný – přední vidlice je 
klasická.

Na okruh úplně ne
Podvozek je nastavením spí-
še cestovnější, takže kdo se rád 
sveze svižněji, musí ho nastavit 
na tvrdo. I tak stroji jeho maji-
telé vyčítají příliš měkkou před-
ní vidlici. Jenže to máte tak: 
když uděláte komfortní motor-
ku s dobrým a silným motorem, 
všichni jí vyčítáme slabý pod-
vozek. A když jsme spokojeni 
s podvozkem, většinou voláme 
po silnějším motoru. Fazer je 
v tomto ohledu jakýsi kompro-
mis, který až na slabší přední vi-
dlici, již lze samozřejmě přepru-
žinovat, je velmi dobře sladěný. 

Přívěru čistit
Specifika motoru jsou pětiven-
tilová technika v hlavách válců 
a výfuková přívěra EXUP. Přes-
tože je hlava R1 docela složitá, 
netrpí ani ta, ani zbytek motoru 
žádnými známými problémy. 
Pokud se dodržuje běžný ser-
vis, motor vydrží hrozně moc. 
Výfuková přívěra je kvůli tep-
lotnímu namáhání uvnitř výfu-
ku hodně exponovaná součást-
ka a je potřeba se o ni při každé 
servisní prohlídce starat. Musí 
se rozdělat, vyčistit a namazat 
speciální teplu odolnou vazelí-

nou/pastou. Mechanici ale tvr-
dí, že i když je mechanismus 
uložení po letech uvolněný, je-
diným efektem je pouze slyši-
telné chrastění z výfuku. Na 
funkci a životnost nemá vůle 
vliv.

Výbava nepohorší
Vybavenost mašiny patří k běž-
nému japonskému průměru. 
Ale například spojku tahá lan-
ko a její páčka není nastavitelná. 
Šmrncovní polokapota nemá ští-
tek ani široký, ani vysoký, takže 
vás extrémně dobře chránit ne-
bude. Nicméně je to polospor-
tovní polokapota a kdo chce ces-
tovat, přikoupí si plégo větší.

V usměvavých očích před-
ní kapotáže se ukrývají dva vý-
konné kulaté světlomety. V noci 
si je budete pochvalovat. Zrcát-
ka jsou dostatečně široká, a jeli-
kož i dobře uchycená, neklepou 
se ani vibracemi motoru, ani se 
netřepou ve vyšší rychlosti.

Spolujezdec má zaprvé ažaž 
velké křeslo s pohodlným pro-
bráním proti klouzání vpřed 
a vzad, zadruhé se má čeho dr-
žet. Boční madélka jsou sice malá 
a tenká, ale jsou hodně fajn i při 
manipulaci s motorkou v garáži. 
K nezaplacení je stejně tak i cen-
trální stojan. Zkrátka velký Fazer 
byl velice praktickou motorkou, 
která díky motoru uměla i pěkně 
letět, když to na majitele přišlo.

Nejenom na cestování
Jen pro připomenutí – kaskadér 
Pavel Hanzlík sériového Faze-
ra používal několik let jako dru-
hý stroj na svá vystoupení a jako 
novinku ho tehdy v České re-

publice řádně proslavil. Tehdy 
si pochvaloval výborný motor 
a na svou dobu výbornou ovla-
datelnost a tuhý rám. Díky dob-
rým brzdám jezdil pěkně po 
předním a zadní brzda dokonce 
ustála i váhu motorky na zadním 
kole v mrtvém bodě s chcíplým 
motorem a v poměrně vysoké 
rychlosti. 

Resumé
Motorce sluší i cestovní výbava 
v podobě kufrů a tankvaku. Ani 

naložená nevypadá jako omyl. 
Mašina je jako celek příjem-
ně kompaktní a pochopitelně je 
při váze o padesát kilo vyšší, než 
mají dnešní supersporty, i kom-
fortní. Po technické stránce je 
Fazer výborný, ani cena servisu 
nevybočuje. Některé zahraniční 
redakce upozorňují snad jen na 
vyšší chytlavost koroze, ovšem 
tento údaj zdá se mně osobně 
spíše zavádějící. Vždy záleží, jak 
a kde je stroj používán, a přede-
vším kdo se o něj staral. 
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Xenony na motorce, téma, kte-
ré k nám nedorazilo mailem 
ani po telefonu, ale je reakcí na 
mnoho debat mezi motorkáři. 

Co jsou xenony
V moderních automobilech se 
stále častěji používají xenono-
vé žárovky, takzvané HID xeno-
ny. Mají velmi vysokou svítivost, 
poskytují světlo podobné den-
nímu a jsou i daleko účinnější 
– při stejné svítivosti mají men-
ší spotřebu, zhruba 35 W opro-
ti 55 W u standardních žárovek 
H4. Proto se s xenony není tře-
ba bát o plastové kryty světlome-
tů, uvnitř světla je 
teplo menší. Xe-
nonové výbojky 
přispívají k vyš-
ší bezpečnos-
ti jízdy: dávají 
více světla, tak-
že lépe vidíte, 
a jste také lépe 
viděni.

Princip xenonů
Xenony nejsou žárovky, ale 
speciální výbojky plněné smě-
sí plynů v čele s xenonem. Xe-
nonová výbojka funguje princi-
piálně úplně stejně jako nor-
mální kancelářská zářivka. Je 
bez vlákna a její světlo vzni-
ká výbojem mezi dvěma elek-
trodami. Xenonová světla 
používají stejné patice jako ha-
logenové žárovky, ale protože 
potřebují ke svému startu velmi 
vysoké napětí (přes 20 000 V) 
a i po startu potřebují 85 až 165 
V, nestačí jen vyměnit žárovku 
za xenon, ke xenonovému svět-
lu musí být ještě zástavbová 
sada s vysokonapěťovým tra-
fem, zvaným „balast“. Xenony 
o trochu déle startují, až dvě 
sekundy, což může být problém 
u světelných houkaček.

Nevýhody a legislativa
Pokud nejsou neustále doko-
nale seřízená, nebo pokud jsou 
špinavá, mohou ostrá xenonová 
světla silně oslňovat protijedou-

cí řidiče. Největší nevýhodou 
xenonů je ovšem to, že jejich al-
ternativní použití je zakázané. Je 
to nedovolená a nelegální úpra-
va v rozporu s předpisy, kterou 
policie může pokutovat. A také 
ji pokutuje, a jsou při tom do-
cela přísní. Xenony jsou velmi 
dobře viditelné, takže už na dál-
ku si říkáte o problémy. V roce 
2009 byli všichni dopravní po-
licisté ČR seznámeni s meto-
dickým pokynem Policejního 
prezidia ČR o kontrole provo-
zu vozidel s xenonovými svět-
ly, který nabádá policisty, aby se 
v rámci výkonu služby zaměřili 
na tato vozidla.

Xenonové výbojky se podle 
předpisu EHK č. 48, oddíl 6.2.9, 
mohou montovat jen do světlo-
metů vybavených automatic-
kým naklápěním v závislos-

ti na okamžitém 
sklonu vozidla 
a musí být vyba-
veny ostřikova-
či, což motorky 
nesplňují. Na-
víc pro použi-
tí xenonových 
světel musí 
být světlomet 

h om ol o gov án , 
v tom případě má na skle ozna-
čení symbolem „D“.

Při odhalení tohoto přestup-
ku hrozí bloková pokuta až do 
výše 2000 Kč, ale policista se 
může rozhodnout, že vaše vo-
zidlo způsobuje oslnění tako-
vé intenzity, že bezprostředně 
ohrožuje bezpečnost silniční-
ho provozu, a pak je oprávněn 
předat věc ke správnímu řízení 
podle § 22 odst. 1 písm. a) bod 3
zákona o silničním provozu, kde 
hrozí pokuta od 5000 do 10 000 Kč, 
zákaz činnosti od šesti měsíců do 
jednoho roku a pět bodů. 

Pravda, pokud máte trafo (ba-
last) schované v kapotáži, může-
te zkusit tvrdit, že to není xenon, 
ale nějaká speciální žárovka 
s vysokou svítivostí doporuče-
ná pro váš typ motocyklu a že 
žárovku mohou vyndat pouze 
v servisu (což skutečně v někte-
rých servisních knížkách stojí), 
ale pokud oslňujete, tak ani toto 
vám nepomůže. A tak je otázka, 
jestli se dodatečná zástavba xe-
nonů vyplatí. 

Xenony na motorce
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Připravuje: L. Záruba
foto: archiv
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Kompromisní polokapota

Fazer přišel ve své době s odkoňovaným motorem z R1 v klasickém ocelovém 
rámu a až do nástupu nové, výrazně extrémnější generace s hliníkovým 
rámem byl velkým pojmem. Jak si stojí po deseti letech?

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: archiv, DMB

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Petr Pibil

Motorka byla 
dotažena z Itá-
lie v roce 2008, 
r. v. 2005, najeto 
6000 km a kromě 
prasklého úchytu 
masky prakticky 
v top stavu. Bonusem byl namontovaný 
komplet nosičů kufrů Givi a padáky. Le-
tos tachometr ukázal 49 tisíc km a jediná 
závada, kterou jsem za tu dobu zazname-
nal, byla dvakrát prasklá žárovka přední-
ho světla.
Základní servisní úkony, jako je výměna 
oleje, � ltrů a s trochou opatrnosti i pro-
mazání přívěry, zvládne každý hravě sám, 
vše hodně usnadní centrální stojan. Ven-
tily mají příjemně dlouhý servisní inter-
val 42 000 km. Doposud jen kontrolu také 
vyžadovala ložiska v kolech a krku řízení, 
lanka a další spotřební věci.
Během sezony, krom občasné kontroly 
oleje (většinou v průběhu dvakrát lehce 
dolévám), umytí, dotažení a namazání 
řetězu, je hlavní povinnost si co nejvíc za-
jezdit. Spotřeba se běžně pohybuje kolem 
šesti litrů i při svižné jízdě – dojezd hod-
ně přes 300 km. Avšak při lehkém zatmění 
mozku vezme Fazer hravě litrů osm.

Problém můžou mít lidé menšího vzrůstu, 
hlavně při manipulaci, není to žádný dro-
beček. A hmotnost 231 kg s náplněmi již 
jistý cvik vyžaduje. Moto je dobře ovlada-
telné, jen jsem již po první sezoně značně 
přitvrdil nastavení podvozku.
Pohodlnou jízdu zpříjemňuje velké sedlo 
a funkční větrný štítek, díky vyšším řídít-
kům a vzpřímenému posezu se únava hlá-
sí až po pořádné porci kilometrů. Od spolu-
jezdkyň mám ohledně pohodlí také kladné 
ohlasy. Přehledné jsou i analogové budíky, 
které umí diagnostikovat podstatné závady, 
včetně digi počítadla celkových i denních 
kilometrů a hodin. Chybí teplota motoru, 
k dispozici je pouze kontrolka přehřátí.
O kvalitě a výkonu motoru a brzd půvo-
dem z R1 netřeba diskutovat. Tato po-
slední informace by měla být zároveň 
varováním méně zkušeným. Fazer se rád 
tváří jako „hodnej strejda“, ale jeho zrych-
lení a sportovní ambice dokáží na silni-
ci stále překvapit i majitele okruhových 
cirkulárek. Doporučil bych ho zkušeněj-
ším vyklidněným jezdcům, kteří mají rádi 
pohodlí a vědí, kdy a kde můžou koním 
povolit otěže. Z mého pohledu se jedná 
o opravdu spolehlivý a hodně vyvážený 
cestovní stroj s velmi silným sportovním 
duchem, se kterým hodlám zažít mnoho 
dalších povedených sezon.

ZKUŠENOSTI MAJITELE

10 000 km měnit olej + � ltry + synchronizovat karburátory, doporučeno je z praxe 
i čištění a mazání EXUP přívěry, 40 000 km ventilové vůle

SERVIS

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2001–2005

Cena: od cca 65 000 Kč

HODNOCENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE
Yamaha FZS1000 Fazer

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec, DOHC/5, 
vrtání × zdvih 74 × 58 mm, kompresní 
poměr 11,4:1, karburátory Mikuni BSR37, 
mokrá vícelamelová spojka, šestistupňová 
převodovka

Podvozek: dvojitý ocelový uzavřený 
rám, vpředu plně nastavitelná klasická 
vidlice, zdvih 140 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s plně stavitelným 
tlumičem, zdvih 135 mm, brzdy vpředu 
2 kotouče ∅ 298 mm, čtyřpístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 267 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Rozměry: délka 2125 mm, šířka 765 mm, 
výška 1190 mm, rozvor 1450 mm, úhel 
řízení 26°, stopa 104 mm, světlost 140 mm, 
nádrž 21 l, olejová náplň 3,7 l

Objem 998 cm3

Výkon 143 k@10 000
Točivý moment 106 Nm@7500
Hmotnost 231 kg (provozní)
Sedlo 825 mm
Spotřeba 5–8 l/100 km

Kulaté budíky nepohorší

Třmeny z R1 dělají dobrou práci


