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T en nadpis „Nahotiny za 
hubičku“ berte s rezer-
vou, protože 160, resp. 
180 tisíc, to pro spoustu 

lidí tak úplně hubička není, ze-
jména v dnešní době. A právě 
ta „dnešní doba“ může za to, že 
ty motorky nestojí o dvacet tři-
cet tisíc míň, jak už tomu chvíli 
bylo – holt logika ekonomiky je 
neúprosná. I tak jsou to nejlev-
nější varianty Kawy a Yamahy 
na téma nahaté šestistovky.

Jak Kawasaki ER-6n, tak 
Yamaha XJ6 jsou novin-
kami roku 2009, přičemž 
Kawa je výrazně inovovaná 

a Yáma dokonce zcela nová. 
Obě motorky vlastní kapoto-
vané sourozence – v případě 
Kawy jde o model ER-6f, Ya-
maha k trojmístnému označe-
ní přihodila ještě legendární 
přízvisko Diversion. Test těch-
to dvou univerzálek jsme při-
nesli loni v čísle 33 a my jsme 

byli zvědaví, jak moc budou 
naháče stejné.

Rozměrové odlišnosti
Celokapotovaná Kawička při 
srovnání s motorkou od „ladi-
ček“ působila jako opravdový 
střízlík (a to Yamaha není žád-
ný valibuch), v nahaté variantě 

ale rozdíl není na první pohled 
tak markantní. Možná proto, že 
u ixjéčka je výrazná pouze ná-
drž a malé oplastování přední-
ho světlometu, zbytek je spíše 
decentní, zatímco é-er-šestka 
vesele přiznává všechny tvary 
a má výraznější jak kryty chla-
diče, tak hlavně přední masku. 
Kawa také potěší oko výrazně 
propracovanějšími detaily, to 
na Yamaze se v mnoha ohle-
dech ctil hlavně účel a forma 
šla stranou.

Když si sednete za řídítka, 
poznáte, že rozdíl tady pořád 
je. Kawa je hubeňour a připo-
míná horské kolo s bagáží, za-
tímco u Yamahy hned víte, že 
sedíte na čtyřválci. Normálně 
preferuji mohutnější nádrže 
(že bych si tím chtěl něco kom-
penzovat? :-)) a i v případě ka-
potovaných verzí mi vzhledem 
k jejich určení a charakteru při-
šla v tomto ohledu více „k chu-
ti“ Yamaha. Ale u „nahotin“ mi 
sedí více anorexie Kawy. Prostě 
mi ta širší bandaska k tomu leh-
ce vypadajícímu ixjéčku úpl-
ně neštimuje. Zase se ale musí 

Hubená Kawa připomíná horské 
kolo s bagáží, zatímco u Yamahy 
hned víte, že sedíte na čtyřválci

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kawasaki ER-6n

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený dvouválec, 
DOHC/4, vrtání × zdvih 83 × 60 mm, kompresní 
poměr 11,3:1, vstřikování Keihin ∅ 38 mm, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový rám, vpředu nenastavitelná 
vidlice ∅ 41 mm, zdvih 120 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih 125 mm, 
nastavitelné předpětí, úhel řízení 24,5°, stopa 
102 mm, brzdy Tokico vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, dvoupístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový třmen, pneu 
Dunlop Roadsmart vpředu 120/70ZR17, vzadu 
160/60ZR17

Rozměry: délka 2100 mm, šířka 760 mm, výška 
1100 mm, sedlo 785 mm, rozvor 1405 mm, světlá 
výška 140 mm, nádrž 15,5 l

Objem 649 cm3

Výkon 53 kW/72,1 k@8500

Točivý moment 66 Nm@7000

Hmotnost (provozní) 200 kg 

Cena 179 000 Kč 

Kawasaki ER-6n vs. Yamaha XJ6
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TEST Yamaha má ráda 
pohodu

Kawasaki spíš pro 
prcky

Nejlevnější japonské 
šestky

Nahotiny za hubičku
Nahaté levné šestistovky japonské provenience jsou zřejmě 
nejracionálnější variantou, jak utratit své peníze. Jsou praktické, 
ekonomicky nenáročné, a přitom dostatečně zábavné. Dáte 
přednost čtyřválcové Yamaze XJ6, nebo dvouválcové 
Kawasaki ER-6n?

Martin Houška, 25 let, 175 cm
Kterou hodnotit jako lepší? Určitými vlastnostmi jsou si dost 
podobné, ale zároveň je každá úplně jiná. Začnu designem. 
Obě jsou bílé :-). Vizáží u mě jednoznačně vede Yamaha, její 
ostřejší křivky mě zaujaly mnohem víc než ,,nakopnutý čumák“ 
Kawasaki. Také jsem u ER-6n nepochopil, proč konstruktéři 
zvolili kombinaci analogového rychloměru a digitálního 
otáčkoměru, protože dodržovat předpisovou rychlost na Kawě 
je kvůli špatné čitelnosti rychloměru dost složité. Ostatně čitelnost ostatních kontrolek 
také není zrovna příkladná. U Yamahy zvolili digitální rychloměr a analogový otáčkoměr 
a čitelnost budíků i kontrolek je mnohem lepší. Posazem má navrch Kawa, i když dojem 
trochu kazí tvrdší sedlo.
V jízdních vlastnostech jsou rozdíly mezi těmito dvěma Japonkami asi nejmarkantnější. Kawasaki 
je z mého pohledu celkově hravější a zároveň lépe manévrovatelná, i když nastavením trošku 
tvrdší. Prostě člověk sedne, jede a nemusí se motorce přizpůsobovat. Na Yamahu jsem si musel 
trochu zvyknout. Naopak zvykat jsem si nemusel na její motor, čtyřválec má nádherně přirozený 
a učesaný chod a kvalty si bere v nižších otáčkách lépe než dvouvál Kawy. V obci můžete mít na 
ixjéčku zařazenou klidně šestku a motorka se proti tomu nijak nevzpouzí.U é-er-šestky mi přišlo, 
že člověk musí mnohem víc řadit, zase na druhou stranu v tom je ta zmiňovaná hravost Kawy. 
U obou motorek se o brždění starají dva kotouče vpředu, jeden vzadu a brzdy jsou k motorkám 
minimálně adekvátní. Pocitově mi nepřišlo, že by některá brzdila líp. 
Můj verdikt? Na blbnutí a delší výlety bych volil slečnu Kawasaki, na každodenní užívání, 
třeba na dojíždění do práce, by vyhrála motoricky učesanější Yamaha.

ZAČÁTEČNÍKŮV POHLED

Helena Lichtenbergová, 38 let, 168 cm
Z obou motorek hodně pohodlně dosáhnu na zem, což je pro mě 
dost důležité. Obě mají totiž nachlup stejně vysoko sedlo 785 mm. 
Na první pohled působí Yamaha robustněji, díky širší nádrži. 
O trochu nižší váha, ale hlavně rozložení hmotnosti Kawasaki je 
docela znát při manévrování na místě a znát je i za jízdy, při níž je 
ER-6n hravější, obratněji mění směr.
Jako zastánce čtyřválců jsem dopředu Kawu trochu odsuzovala, 
ale byla jsem obrovsky překvapena, jak měkký motor má. Žádné ostré cukání mezi 
jednotlivými kvalty, parádní plynulá jízda. Rozdíl logicky nastává po větším zpomalení při 
výjezdu ze zatáčky, kde motor Yamahy bublá a jede, zatímco Kawa si žádá podřazení. Vrnění 
dvouválce je znatelné jen při nižších rychlostech a projevuje se brněním zrcátek, nad 80 
km/h se však pohled za záda perfektně doostří. Na brzdy je mírně vpředu Yamaha (vlastně 
při brždění se dostává dozadu :)). A kdybych musela udělat resumé – těm, co úplně začínají, 
nebo drobnějším postavám bych určitě doporučila Kawu, a těm, kterým se víc líbí Yamaha, 
ať jdou do ní, určitě neprohloupí.

ŽENSKÝ POHLED

Honda CBF600
Motor  Ř4
Objem  599 cm3

Výkon  78 k@10 500
Krouťák  59 Nm@8250
Hmotnost (provozní)  213 kg
Cena   165 000 Kč

Suzuki Bandit 650
Motor  Ř4
Objem   656 cm3

Výkon  85 k@10 500
Krouťák  61,5 Nm@8900
Hmotnost (provozní) 239 kg
Cena  156 200 Kč

Suzuki Gladius
Motor  V2
Objem   645 cm3

Výkon  72 k@8400
Krouťák  64 Nm@6400
Hmotnost (provozní)  202 kg
Cena  171 330 Kč

KONKURENTI

na téma nahaté šestistovky.
Jak Kawasaki ER-6n, tak 

Yamaha XJ6 jsou novin-
kami roku 2009, přičemž 
Kawa je výrazně inovovaná 

hned víte, že sedíte na čtyřválci

Kawasaki ER-6n vs. Yamaha XJ6TEST prckyšestky

Maličká Kawa v téhle bílé sluší hlavně holkám



nechat, že na XJ6 se bude cítit 
dobře i člověk běžného evrop-
ského vzrůstu, zatímco Kawa je 
hlavně tvarem svých řídítek ur-
čena spíše pro mikrolidi.

Měkčí, nebo raději natvrdo?
Posaz je ovlivněn stavbou moto-
rek a sám potom do značné míry 
promlouvá do jejich ovladatel-
nosti. Natvrdo nastavená Kawa 
svým tuhým sedlem a pocitem 
„jedu na něčem děsně mrňavém“ 
přímo láká k blbnutí a k tomu, 
abyste ji lámali do vinglů způ-
sobem, jenž by vám na ostatních 
strojích přišel silně nepřiměřený. 
Nenechá se moc pobízet a ráda 
se mění v malého ďáblíka, které-
ho to poskakování zprava doleva 
prostě baví.

Yamaha má charakter jiný. 
Také dokáže překvapit, jak leh-
ce se vodí, její těžiště je skvěle 
umístěné, ale je to prostě odliš-
ný zážitek. Měkké sedlo, měk-
ký podvozek, zmiňovaná šir-

ší nádrž, svůj vliv mají i širší 
rukojeti, tahle motorka zkrát-
ka daleko víc připomíná velké 
stroje. Může to na leckoho pů-
sobit až uklidňujícím dojmem, 
pocit jistoty oproti „žebřiňáku“ 
Kawasaki, ale od motorky se 
vzhledem, jakým je XJ6 obda-
řeno, bych čekal něco sportov-
nějšího. Nebo jinak – motocy-
klu s projevem, jaký má ixjéčko, 
by vpředu slušelo klasické kula-
té světlo.

Jeden postřeh navíc – při 
přímém srovnání vždy naha-
té a kapotované verze dojdete 
k překvapivému závěru, že za-
tímco XJ6 a XJ6 Diversion se 
pocitově liší akorát kapotou, 
tak ER-6n a ER-6f jsou už po-
sazem mírně odlišné. Efko má 
navíc jinou geometrii, více na 
stabilitu, takže jak bylo při jízdě 
hravější než Diversion, tak na-
haté enko je ve srovnání s naha-
tým ixjéčkem ještě větší extrém 
směrem do agility.

Kdo je tady čtyřválec?
Po motorové stránce jsou si oba 
naháče rovny se svými kapo-
tovanými příbuznými. Yama-
ha překvapuje tím, jak je její 
jádro původně z R6 a násled-
ně FZ6 tak komplexně předělá-
no, že působí jako zbrusu nový 
agregát. Takovou chuť pracovat 
již od nejnižších otáček jen tak 
u čtyřválce nenajdete. A když, 

tak rozhodně nebude mít objem 
600 kubíků. A údiv pokračuje 
i ve středním otáčkovém spek-
tru, prostě tady se řazením moc 
zabývat nebudete. Nahoře už to 
kvůli nízkému maximálnímu 
výkonu není samozřejmě žád-
ná divočina, ale i tak jede ixjéč-
ko způsobem, který vás rozhod-
ně neuráží.

Jedním dechem ale dodá-
vám, že pružnost Yamahy je 
jistě dána do značné míry je-
jím krátkým převodovým po-
měrem typickým pro čtyřválce. 
To Kawa přenáší svůj výkon na 
zadní kolo v podstatně těžším 
kalibru, takže když k tomu při-
počtete logicky horší snášenli-
vost nižších toček, vyjde vám 
jednoduchý výsledek – tady se 
bude řadit víc. Ale to výbor-
ně ilustruje sportovní náturu 
é-er-šestky. Navíc se její řado-
vý dvouhrnek chová ve vyšších 
otáčkách tak, že připomíná spí-
še čtyřválec. Motocykly téhle 
značky mají prostě sportovní 
náturu v krvi.

Odkrytí masek
Navzdory tomu, že při vnějším 
ohledání působí oba naháče 
hodně podobně, při jízdě je to 
zcela jiné. To jejich kapotovaní 
sourozenci si byli bližší. Yama-
ha pod dynamickým vzhledem 
maskuje překvapivě obratnou, 
ale zároveň klidnou a pocit 

bezpečí budící motorku. Vím, 
jak to má Yamaha postavené 
– klidnou začátečnickou mo-
torku, ovšem s designem, kte-
rý není pro důchodce. To není 
špatný nápad.

Já osobně ale v tomto přípa-
dě dám přednost stroji, který 
svým chováním více naplňuje 
to, co slibuje zjevem. Kawasaki 
se tváří agresivněji a při jízdě 
také je – ne agresivní, ale hra-
vá. V minulém duelu jsem byl 
na vážkách, které značce dát 
přednost, dnes zvedám ruku 
pro ER-6n, v tomhle provedení 
více sedí mým choutkám. 

Motocykly do testu zapůjčily 
� rmy Asko KC a Mari Moto.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Vaše agentura  se dlouho-

době věnuje motorismu. Má 
vaše práce spojitost s koníčky?
Zajištění sportovních akcí jako 
zdroj obživy je nevděčná a ne vždy 
výnosná činnost, takže „koníček“ 
ve formě pracovního entuzias-
mu je často tahounem v naší prá-
ci. Pocházím z obce Jablůnka ne-
daleko Vsetína, kde v šedesátých 
letech dominoval na místní trati 
motokros, a asi to ve mně zůstalo 
z mládí. Aktivně jsem byl ve spor-
tu fotbalovým brankářem, nicmé-
ně motorismus mě vždy zajímal, 
a tak jsem začal pomáhat bratro-
vi, který coby automechanik začal 
v devadesátých letech podporo-
vat motocyklové jezdce. Z koníč-
ka a záliby se v roce 1996 zrodila 
naše agentura. Dodnes je více než 
400 zorganizovaných akcí spíše 
vizitkou smysluplného pracovní-
ho nadšení než jen pouhým zdro-
jem obživy.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Pořádáte různá mistrov-

ství motokrosovými počínaje 
a freestylovými konče. Kte-
rou disciplínu máte osobně 
nejradši a proč?

S motokrosem jsme amatérsky 
začínali v devadesátých letech ve 
spolupráci s týmem DOATS, pak 
jsme „přičichli“ i k autokrosu a ral-
ly, pomáhali jsme i s motoristic-
kým o� -roadem, angažujeme se 
i v supermotu, FMX a kolových 
adrenalinových sportech. Ale nej-
víc si cením superkrosu a arenak-
rosu. Jsou to dynamické a divácky 
i jezdecky atraktivní motoodvětví 
s výraznými prvky show. Super-
kros skončil kvůli malému zájmu 
domácích jezdců, ale halové moto-
krosy a s tím související show v po-
době FMX chceme v ČR udržet. 
Loni jsme slavili jubilejní XX. roč-
ník a letos na Rondo navazujeme 
akcí „FREESTYLE MOTOCROSS 
RACE“ 13. března v rámci výstavy 
Motosalon v Brně.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 A co vy a motorkaření? 

Jste aktivním motorkářem?
Kromě pubertálního ježdění na 
Pionýru jsem fakt nikdy neseděl 
aktivně na motorce, a motorká-
ře tak jen obdivuji a fandím jim. 
Smekám před uměním závod-
ních jezdců, jejich odvahou i tou 
neskutečnou dřinou s překonává-
ním řady problémů včetně eko-
nomických, které s motorismem 
souvisí. Chystám se navštívit ně-
který z motosrazů. My děláme 
spíše sport, ale na těch srazech 
mě fascinuje nadšení a společná 
zábava lidí „postižených benzí-
nem v krvi“. Jinak mě motorky ve 
volném čase moc nelákají, mám 
z nich respekt a i podvědomý 
strach z ježdění v běžném provo-
zu dnešní „dopravní džungle“.

 zpovídal Martin Houška

TECHNICKÉ ÚDAJE

Yamaha XJ6

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec, 
DOHC/4, vrtání × zdvih 65,5 × 44,5 mm, 
kompresní poměr 12,2:1, vstřikování, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, olejová náplň 
3,4 l, sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový rám, vpředu nenastavitelná 
vidlice ∅ 41 mm, zdvih 130 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih 130 mm, 
nastavitelné předpětí, úhel řízení 26°, stopa 
103,5 mm, brzdy vpředu 2 kotouče ∅ 298 mm, 
dvoupístkové třmeny, vzadu kotouč ∅ 245 mm, 
jednopístkový třmen, pneu Bridgestone BT-021 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 160/60ZR17

Rozměry: délka 2120 mm, šířka 770 mm, výška 
1085 mm, sedlo 785 mm, rozvor 1440 mm, světlá 
výška 140 mm, nádrž 17,3 l

Objem 600 cm3

Výkon 57 kW/78 k@10 000

Točivý moment 59,7 Nm@8500

Hmotnost (provozní) 205 kg 

Cena 159 990 Kč 
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VERDIKT

 Kawasaki  Yamaha
Motor 7/10  7/10
Podvozek  6/10 6/10
Brzdy  6/10 6/10
Ovladatelnost  8/10 7/10
Město  7/10 7/10
Cestování  5/10 5/10
Sport  6/10 6/10
Výkon/cena  6/10 7/10

Jan Juřička
jednatel sportovně-organizační 
Agentury Forsage

MINIROZHOVOR

inzerce

Prvně v Brně!MEZINÁRODNÍ VELETRH
MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ
A OBLEČENÍ

www.bvv.cz/motosalon

10.–14. 3. 2010
B R N O – V Ý S T A V I Š T Ě

nechat, že na XJ6 se bude cítit ší nádrž, svůj vliv mají i širší tak rozhodně nebude mít objem 

www.iCMN.czwww.iCMN.cz
VÍCE FOTOGRAFIÍ NA

inzerce

Yamaha se nechá přemluvit i na blbnutí, ale více jí sedí 
klidnější přístup s využíváním středních otáček


