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Jan Rameš, honzis@cmn.cz
foto: David M. Bodlák

P ohodlná cestovní mo-
torka může vypadat vše-
lijak. Dnes to je většinou 
to, co se dříve nazývalo 

cestovním endurem, čili stroj se 
vzpřímeným posazem a vyššími 
zdvihy odpružení. Kdysi se to ale 
dělalo jinak. Véefero, Blackbird 
a vlastně i poslední GSX-R1100 
či Yamaha ThunderAce, to byla 
jedna rodina. Recept byl jedno-
duchý, velká kapotovaná věc se 
sportovní vizáží, silným neúnav-
ným motorem, pevným podvoz-
kem a posazem, který vás ne-
zničil po 100 km na rozbitém 
povrchu. Motorka, na které jste 
se jezdili vylítat do zatáček kaž-
dé odpoledne, když bylo hezky, 
o víkendu s tankbagem na chatu, 
a pak jste na ni v červenci hodili 
brašny a přítulku, přezuli na ně-
jakou stlačenou tmu a vyrazili do 
Chorvatska.

Jenže na počátku milénia se 
všechny tyhle sportovní motor-
ky začaly ubírat tím víc sportov-

ním směrem a čím víc racing, 
tím to bylo lepší. O půldruhé 

dekády později jsou superspor-
ty komerčně naprosto mrtvá ka-
tegorie a někdo si vzpomněl, že 
kdysi dávno míval hrozně fajn 
motorku, která byla pohodl-
ná, ale jela, brzdila a ovládala 
se jako sporťáček. V Kawě před 
třemi lety vznikla na tuto notu 
laděná Z1000SX jako racionál-
nější a levnější varianta mania-
kální 200koňové ZZR1400 a pro 
letošek jí konstruktéři nadělili 
spoustu drobných, ale pro jízdu 
příjemných změn.

Vstříc lepší ovladatelnosti
Esixo pořád je dost velkou mo-
torkou na to, aby bylo pohodl-
né, ale zároveň není neohraba-
né. Blackbird je větší potvora. 
Dvě stě třicet kilo je na motorku 
tohoto ražení přesně ta správná 
váha, která na nerovnostech pra-
cuje ve váš prospěch, ovšem ješ-
tě pořád se dá mluvit o sportovní 
agilitě. Tu pro letošek podpořila 
lehčí kola a jiné nastavení tlumi-

čů, vzadu je navíc ještě tužší pru-
žina, jejíž předpětí si můžete nově 
regulovat pohodlně hydraulic-
ky kolečkem vyvedeným na bok, 
žádné složitosti a odřené klouby 
z C-klíče. Kawa se v základu roz-
hodla namontovat supersportov-
ní Bridgestony S20, tak moc tlačí 
SX na tu sportovní stránku. Pro 
mě by logičtější volbou byly spor-
tovně turistické T30, které máme 
doma obuté na CBR k plné spo-
kojenosti a které mám radši než 
ony dvacítky, ale aspoň vidíte, že 
tohle fakt není motorka zamýšle-
ná pro páprdy.

Tvrdší standardní nastave-
ní podvozku bylo uděláno pro 
snazší ovladatelnost a ve finále je 
z SX raketa na prasení ve velkém 
stylu. Tuhá, poslušná, přesná, 
nicméně ne drncavá. Navíc há-
dejte, které svojí motorce dala 
Kawa jako první monobloko-
vé brzdové třmeny? Ano, právě 
téhle. Ty staré vůbec nebyly zlé, 
jenže podle výrobce měly pří-
liš lineární průběh, zatímco ty-
hle mají silný počáteční zákus 
a kontrolovatelný nárůst brzdné 
síly, prý aby to lépe odpovídalo 
úpravám na hbitost a reakci mo-
toru. Co vám budu dlouze vyprá-

vět, na radiální pumpu vám vět-
šinou stačí jeden prstík…

Neviditelné drobnosti
Zvnějšku byste jiný model nepo-
znali. Já určitě ne, jiné držáky zr-
cátek zachytí jen kovaní fanouš-
ci tohoto modelu. Mně se vzhled 
SX od jeho vzniku líbí velice, 
takže jsem spokojen. Ačkoli spe- 
ciálně pro mě by se vývojáři moh-
li víc zaměřit na plexi, s nímž 
jsem při svých 173 cm měl pro-
blém už dříve. Je stavitelné do 
tří poloh, a to jednoduše odjiš-
těním aretace pod přístrojovkou 
(ano, za jízdy to není bezpečné, 
ale to motorky ze své podstaty 
taky ne), v té spodní esixo nej-
lépe vypadá, ale fouká na něm 

Zelený psycho cesťáček

Cestovní motorka je líná, těžká kapotovaná krabice pro nudné přesuny 
z místa A do místa B, vhodná pro starší a pokročilé s občankou tesanou do 

kamene. Ano, pokud se nejmenuje Kawasaki Z1000SX.

V PŘÍŠtÍCH ČMN
Zepředu je to motorka, zezadu auto. Co je to? V Milwaukee rozpůlili 
Electru a vznikla Tri-Glide, která se letos konečně dostává i na evropský 
trh. Jeli jste už někdy na tříkolce? Lákalo by vás to, nebo je to podle vás 
cesta mimo?  Pište na e-mail redakce@cmn.cz

Verdikt

kawasaki Z1000sX
Motor 8/10
Podvozek 7/10
Brzdy 8/10
Ovladatelnost 6/10
Město 6/10
Cestování 6/10
Sport 7/10
Výkon/Cena 7/10 Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 

řadový čtyřválec, DOHC/4, vrtání x zdvih 
77 x 56 mm, kompresní poměr 11,8:1, 
vstřikování Keihin ∅ 38 mm se dvojitými 
klapkami, třístupňová kontrola trakce 
KTRC, dva výkonové módy, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, mokrá 
vícelamelová spojka, sekundární převod 
řetězem
Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu plně nastavitelná USD vidlice 
∅ 41 mm, zdvih 120 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s horizontálně umístěným 
tlumičem s přepákováním, zdvih 138 mm, 
nastavitelné předpětí a odskok, brzdy Tokico 
(na přání s ABS za příplatek 10 000 Kč) 
vpředu 2 kotouče ∅ 300 mm, čtyřpístkové 
monoblokové radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 250 mm, jednopístkový třmen, pneu 
Bridgestone S20 vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/50ZR17
Parametry: délka 2105 mm, šířka 790 mm 
(s kufry 925 mm), výška 1170/1230 mm, 
sedlo 820 mm, rozvor 1445 mm, úhel řízení 
24,5°, stopa 102 mm, světlá výška 135 mm, 
nádrž 19 l
- testované provedení verze Tourer s kufry 
a tankpadem

teCHNiCké údaje

kawasaki Z1000sX
Objem 1043 cm3

Výkon 104,5 kW/142 k@10 000

Točivý moment 111 Nm@7300

Hmotnost 230 kg (provozní)

Cena 314 900 kč (* testované 
provedení 335 200 Kč)

Italská značka Borile je zná-
má svými úchvatnými krea-
cemi na téma retro offroad, 
a příchod modelu Multiuso 

byl na podzim 2012 šok. Čín-
ský malý motor namísto pul-

zujícího plochodrážního jed-
nobuchu GM, no a hlavně ten 
design! Dvě obrovské oči do-
slova „navrch hlavy“, které dá-
vají vzhled E.T. Mimozemš-
ťana, rám sloužící jako nádrž 
a airbox, motor, z boku ploché 
odvrtávané plechy, úzké vidlič-
ky, sedátko, kola a samý nosič, 
nic víc. Jenže všechno tady má 
svůj důvod a jméno Multiuso, 
čili „víceúčelový“, je zcela na 
místě. Dojede kamkoli a ještě si 
s sebou můžete odvézt na no-
sičích spoustu nářadí, dokonce 
je k němu prý i tažné zařízení 
a malý vlečňáček.

„Tenhle nápad jsem nosil 
v hlavě už léta,“ řekl mi k tomu 
Umberto Borile, zakladatel fir-
my. „Rád jsem jezdil offroad po 
okolí Benátek na svém dvou-
dobém enduru, ale potom jsem 
musel přijet domů, vzít si jinou 
motorku a vyrazit do města na 

nákupy nebo jen tak za přáteli. 
Pořád jsem přemýšlel o něčem 
víceúčelovém, multiuso, na čem 
dojedu všude, bude to spolehli-
vé, úsporné a ještě to bude mít 
spoustu místa na převoz věcí. 
Jenom za první půlrok se těchto 
strojů prodalo přes stovku, což je 
jasný důkaz, že stejný problém 
řešilo více lidí. Kdo kritizuje de-
sign, ten tuhle motorku nechápe. 
Je to upřímný bajk, který svou 
techniku nosí venku.“

tažná mula
V onom úžasném (a opět mul-
tifunkčním) trubkovém hli-
níkovém rámu najdeme pře-
kvapivě čínský motor. „Chtěl 
jsem samozřejmě italský, ale nic 
s převodovkou nebylo, jen samý 
variátor,“ skoro se omlouvá 
pan Borile. „Přes známé v Piag- 
giu jsem se dostal k jejich čín-
skému partnerovi Zongshenu, 
a ti mi poslali krásný malý OHC 
motůrek do prvního prototypu. 
Byl ale příliš točivý a chyběl mu 
zátah odspodu, který jsem hle-
dal. Tahle OHV dvěstětřicítka je 
přesně to pravé.“ Se svými pa-
rametry to samozřejmě není 
žádný sprinter, ale běží klidně, 
nevibruje a Multiuso v téhle 
verzi Motoalpino dotlačí až na 

95 km/h, ve variantě Strada na 
kolech 19"/17" dokonce až na 
110. A hlavně je fakt použitel-
ný prakticky od volnoběhu, je 
to taková tažná mula.

Jenže na rozdíl od muly je 
tahle motorka neuvěřitelně hu-
benoučká, vzhledem k absen-
ci klasické nádrže se nemáte 
ani kde chytit koleny. Připo-
míná to jízdu na bicyklu, a to 
i díky obratnosti dané též ši-
rokými řídítky. Vážně víc kolo 
než motorka, otočíte se s tím 
na pětníku, rejd je obrovský. 
To se hodí jak v totálně ucpa-
ném městě, tak při výletech 

mimo civilizaci, kdy kličkujete 
mezi spadlými stromy rychlos-
tí chůze. Tedy pokud si na jed-
nom z mnoha nosičů nevezete 
motorovou pilu a na druhém 
dlouhý řetěz, abyste klády rov-
nou stahovali… 

E.T. volat domů!

Občas se v nabídce světových značek objeví něco, co vás 
prostě uhodí do očí a má to efekt rány kladivem. Nějaká 
úchylárna, z které nemůžete spustit oči. Borile Multiuso 
do téhle skupiny jednoznačně patří.

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHV/2, vrtání x zdvih 
67 x 65 mm, kompresní poměr 8,7:1, 
karburátor Shengway ∅ 28 mm, elektrický/ 
/nožní startér, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem
Podvozek: hliníkový páteřový rám sloužící 
též jako nádrž a airbox, vpředu plně 
nastavitelná teleskopická vidlice Marzocchi 
∅ 40 mm, zdvih 180 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice se dvěma centrálními tlumiči 
MTB, zdvih 200 mm, nastavitelné předpětí 
a komprese, brzdy Braking vpředu kotouč 
∅ 220 mm, jednopístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 200 mm, jednopístkový třmen, 
pneu Mitas Trial vpředu 2,75-21, vzadu 
4,00R18, vyplétané hliníkové ráfky Morad
Parametry: sedlo 815 mm, rozvor 
1270 mm, úhel řízení 24°, stopa 120 mm, 
nádrž 5 l, udávaná spotřeba 3,2 l/100 km, 
max. rychlost 95 km/h

teCHNiCké údaje

Borile Multiuso
Objem 229 cm3

Výkon 11 kW/15 k@6200

Točivý moment 16,5 Nm@5500

Hmotnost 88 kg (bez paliva)

Cena 139 990 kč

Alan Cathcart 
překlad a úprava:  
Jan Rameš 
honzis@cmn.cz 

foto: K. Nakamura

TEST   Borile Multiuso

Displej dostal 

 pár dalších užitečných funkcí

Motor má na takovéhle skopičiny 
síly pořád dost a ani kontrola trakce do toho moc nekecá

Žádný div, že tohle „železářství“ váží s plnou nádrží jen lehce přes 90 kg

Čínský OHV motor v unikátním 
hliníkovém rámu má příjemný 
zátah odspodu
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prakticky jako na naháči, a v té 
horní plégo odklání vzduch nad 
ramena, jenže mně dělá hrozný 
aerodynamický randál do hel-
my. Takže jsem většinou jezdil 
druhou polohu a špunty v uších. 
Vyšší piloti jsou ale prý v poho-
dě. Řekl bych, že to bude tím os-
trým tvarováním s vykousnutý-
mi boky, které tam musejí být, 
abyste v nejnižší poloze otočili 
řídítky do rejdu, ale berte to jako 
čistou spekulaci.

Výhrady jsem měl minule k se-
dátku, jeho ostré hrany mi při del-

ší jízdě vadily. Vývojáři 
zapracovali i na téhle ob-
lasti a přidali na komfor-
tu (a to i pro spolujezd-
ce), ačkoli pořád nemůžu 
říct, že by to byl zrovna 
etalon pohodlného dlou-
hého cestování. Zatímco 
dnes je móda dělat sedla 
vpředu úzká, abyste do-
sáhli dobře na zem a lépe 
se vám vysedalo, a vzadu 
široká, kde se vaše sedin-
ka může náležitě rozvalit, 
Kawa je vpředu širší než 
obvykle a vzadu užší než 
obvykle.

Z čeho potom velmi 
jásám a majitelé star-
ší generace SX blednou 
závistí, jsou nové funk-
ce na přístrojové desce. 
Ta je teď nejen stále pěk-
ně čitelná a přehledná 
(akorát pořád postrádá 
ukazatel zařazené rych-
losti), ale nabídne pilo-
tovi i informace o teplotě 
vody, aktuální a průměr-
né spotřebě, dojezdu a je 
tady ten šikovný kawác-
ký ekonomický ukazatel, 
který vás chválí, když je-
dete šetrně. Ehm, mně 

zas tak často nechválil.

ještě více agrese
To proto, že se tenhle motor 
nadále drží velmi vysoko v mé 
soukromé hitparádě pohon-
ných jednotek. Upřímně se di-
vím, proč mu konstruktéři dali 
šest rychlostí, když by boha-
tě stačila jedna. No dobře, tak 
dvě, jedna na rozjezdy a město, 
druhá na zbytek. Šestka pobe-
re cokoli od necelých dvou tisíc 
otáček, čemuž odpovídá lehce 
přes 40 km/h, až po poctivých  

249 km/h, a i na tu šestku to letí 
jak prokopnuté! Jasně, ZZR jede 
víc, ale tam je to takové děsivě 
uhlazené, zatímco na SX mo-
tor pořádně žije, lehce vibruje 
a je velmi dychtivý po jakém-
koli pootočení plynovou ruko-
jetí. To má i svou stinnou strán-
ku, kolem 80–90 km/h visí dost 
na plynu a je složité jet plynu-
le s davem, třeba na výpadov-
ce z hlavního města, to už mu 
lépe jdou ty městské rychlosti, 
no anebo potom ty nepředpiso-
vé. Ty mu vlastně jdou ze všeho 
nejlépe.

Inženýři v Japonsku totiž vě-
novali tomuto čtyřválcovému 
svalovci o objemu 1043 cm3, 
jenž pohání i nového predáto-
ra Z1000, náležitou pozornost. 
Možná v některých ohledech 
zbytečnou (když si vezmu, jak 
to jelo předtím), nicméně vel-
mi příjemnou. Motor byl ještě 
dál přeladěn na ostřejší reakci 
na plyn a silnější střední pásmo, 
jsou tady stejně dlouhé trumpet-
ky v sání namísto obvykle pou-
žívaných dvou velikostí a jiné 
vačky s menším zdvihem a krat-
ším otevřením. Taky čtyřválec 
víc chrčí do airboxu, aby z toho 
pilot měl větší požitek, na tohle 
jsou v Kawě experti. Na šestém 
převodovém stupni navíc změ-
nili zoubky, šestka je o chlup 
delší (na 7000 otáček jedete 165 
místo 160 km/h), ovšem mo-
tor má takový tah, že by klidně 
mohli zadní rozetu udělat stej-
ně velkou jako přední pastorek 
a pořád by to letělo fest.

Pro strýčka Gagarina
Jelikož je to čtyřventilový čtyř-
válec, jeho hlavní síla se skrý-
vá v otáčkách. Teoreticky. Je 
fakt, že nad sedmičkou motor 

utíká jak nepřizpůsobiví před 
prací, jenže do téhle oblasti se 
na okreskách vůbec nemusíte 
dostat, protože kombinací ote-
vřeného plynu, rychlého řazení 
a udržování otáček mezi čtyř-
kou a šestkou dosáhnete vel-
mi, velmi dynamického proje-
vu. Zátah je fakt hutný i takhle 
odspodu, motor divoce chrčí, 
vy tam ládujete jen s lehkým 
zaklapáváním kvalt za kval-
tem a ostatní účastníci silnič-
ního provozu z vás znají akorát 
zadní ledkové světlo a čtveřici 
výfuků. Řeknu vám to takhle, 
jsem spořivec, a když mi mo-
torka bere přes pět litrů, jsem 
nevrlý. Na esixu jsem jezdil přes 
šest a říkal si, že peníze nejsou 
vždycky to nejdůležitější…

Konstruktéři přidali motor-
ce dvě elektronické vychytáv-
ky, nově si můžete zvolit jednu 
ze dvou motorových map (i na 
tu slabší to jede dost) a podle 
podmínek vybrat ze tří úrovní 
kontroly trakce. Opravdoví od-
vážlivci si ji mohou i vypnout, 
ale není to moc smysluplné. Já 
si na ni vzpomněl, až když jsme 
fotili wheelie a David s foťákem 
se mě ptal, co to tam tak prdí. 
No jo, vlastně, vždyť já mám 
zapnuté KTRC, a nebýt toho 
prdlání do výfuku a oranžové 
kontrolky na přístrojovce, která 
se mě snažila ublikat, tak jsem 
o ní skoro nevěděl. Na dvojku 
už jsou zásahy citelnější (trojka 
je vůbec do mokra), ale na prv-
ní úroveň vám dovolí i divoči-
nu s tím, že máte pořád zadek 
chráněný proti Gagarinovi, jak 
říká náš Mišák highsideru.

s příchutí nostalgie
Baví mě, jak nám tahle Z1000SX 
dokáže připomínat, že člověk 

nemusí pořád jezdit jen na ces-
tovních endurech, když se chce 
svézt rozumně pohodlně, a že se 
nemusí vzdávat komfortu, když 
chce jezdit opravdu rychle, což je 
protimluv, s nímž si současné su-
persporty neumějí poradit. Nový 
model posouvá tuhle radost ješ-
tě dál, v testované verzi Tourer, 
kdy v ceně dostanete i pohledné 
28litrové kufry Givi (jsou pěkně 
u osy motorky, poberou v poho-
dě i helmu, dodávají se v barvě 
stroje a ovládají se klíčkem od 
zapalování), je to vyloženě prak-

tická motorka pro každý den. 
Pro mě je to i motorka s příchu-
tí nostalgie, která mi připomíná 
mé začátky na japonských mo-
torkách, jak jsme se s kamarády 
proháněli po středních Čechách 
na pra-pra-prapředchůdcích té-
hle rakety. Ještě že jsme ji tenkrát 
neměli, mám obavu, že už bych 
tyhle řádky nepsal. Teď jsem si 
tuhle Káwičku ale vychutnal do 
poslední kapky benzínu! 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Asko KC.

inzerce

Pořádná porce zábavy. CB650F

VFR800F 

High-tech i pro  
ty nejnáročnější

Sportovně turistická high-tech legenda. Systém kontroly trakce, proměnné časování ventilů V4 V-TEC a nadčasový design. Se skvělou ovladatelností  
a výkonem budete držet krok se supersporty i pohodlně cestovat napříč Evropou. Osedlejte tento klenot, který bude dlouho vaším věrným společníkem.  
Představujeme nové VFR800F.                                                                                                                                                 www.honda.cz
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Sedátka jsou pohodlnější, doplňkové kufry dobře vymyšlené

Jinak nastavené tlumiče,  
lehčí kola, monoblokové brzdy... Neviditelných změn je dost

Plégo je nastavitelné do tří poloh, 
rozpětí je širokánské


