
Deset let je dlouhá doba 
a stejně jako za popsané 
období vyroste z poslušného 

školáka drzý puberťák, stal se z těžké 
ZX-9R víc než konkurenceschopný 
superbike. První devítky byly stavěny 
na základě zkušeností se ZXR 750 
a ZZ-R 1100 a disponovaly 137 koň-
skými silami. Ty byly dosaženy také 
díky hlasitému chroptění náporového 
sání, které se ozývalo z prostoru 
nad obrácenou vidlicí o průměru 41 
milimetrů. Motorka však nebyla až tak 
úspěšná jak si značka představovala, 
a to hlavně díky vysoké pohotovostní 
hmotnosti 244 kilogramů, takže se 
nikdo nemůže divit, že v roce 98 
došlo na totální překopání. Sportovce 
začal držet pohromadě lehčí, tužší 
a kratší rám a ve čtyřválci dupalo 143 
koní. Splodiny létaly ven skrz titanový 
komín a přední koleso si lebedilo 
v klasické 46milimetrové vidlici, na níž 
se uhnízdily známé šestipístky. 

Změny každou chvíli
Další atak zažila ZX-9R v roce 
2000 a její obličej začal hostit dvě 
protažená světla, pod nimiž našly své 
bydliště větší vstupy ram-airu a na 
seznamu úprav lze najít pár dalších 
drobností. Předminulý rok se bratrstvo 
šikmého oka pustilo opět do díla 
a z jejich klubovny vyjela Ninja zase 
o něco lepší. V motoru se oddává 
rotaci o 10 % masivnější kliková 
hřídel a v zájmu silnějšího středního 
pásma otáček doznalo vhodnějších 
tvarů výfukové potrubí v místě, kde se 
svody sbíhají v jeden. Kyvka s rámem 
dostaly nažrat anabolik a tak jsou 
zase tužší, přičemž na změnách rámu 
bylo využito zkušeností ze superbiko-
vého mistrovství světa. Do prostoru 
za hlavou řízení přibyly výztuhy a na 
hlavě válců se v horní části objevily 
úchyty, které se na snížené ochotě ke 
kroucení taktéž podílejí. Staré pružiny 
byly vyměněny za tvrdší, odpovídají-
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cím způsobem došlo k utužení tlumení 
a o dva milimetry dopředu se posu-
nulo uložení přepákování. A aby byl 
výčet modernizačních zásahů úplný, 
máme tady rok 2003 a s ním 183 kilo 
těžký nářez, který je hnán vpřed 184 
koní silným motorem. ramena rámu 
vedou nad motorem a v co nejpřímější 
linii od krku řízení ke kyvce. Nová jsou 
kola, kapoty a na přední obrácené vid-
lici nemohou chybět radiální brzdiče.

Pár kilo navíc
Na test dostáváme jednu z prvních 
devítek s obrácenou vidlicí na předku 
a jedním sdruženým světlem. První 
půlka devadesátých let je znát hlavně 
v nadváze, která je na škodu hlavně 
při popojíždění a při rychlých změnách 
směru. Lepší stranou mince je ale 
stabilita a při jízdě rovně s pořádnou 
náloží pod kotlem si motorka do niče-
ho kecat nenechá a tvrdohlavě si drží 
směr. Když jsem si dával dohrmady 

vývoj, nedokázal jsem pořád pochopit, 
proč se obrácená vidlice změnila na 
klasický teleskop, avšak po několika 
desítkách minut jsem měl hned jasno. 
První USD se zjevně moc nepoved-
ly, potápí se, netlumí zrovna nejlíp 
a kolo nevedou tak dobře jako novější 
modely. Přes možnost nastavení tedy 
bude asi vhodné pohrát si s hustějším 
olejem, který by snad měl zjednat 
nápravu. 

Metal ve vrchu
V době vzniku měla ZX-9R za soupe-
ře hlavně litrové FZR (později Ace), již 
v té době lehce zastaralou jedenáct-
ku GSX-R a hlavně Fároše, který 
v zatáčkách všem ukazoval záda díky 
své vynikající ovladatelnosti. Čtyřválec 
Kawy ale rozhodně vždy patřil mezi 
jeden z nejlepších motorů svojí třídy. 
Rázný nástup ve středním pásmu je 
následován „metalovým“ nářezem, 
který tě začne intenzivně vtahovat do Te
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Servisní údaje

V osmdesátých letech získala 
Kawa poměrně špatnou pověst, 
co se spolehlivosti týče. Na druhou 
stranu, Hondy VF vyráběné před 
VFRem se občas taky kously... Sta-
ré časy jsou však dávno pryč a tak 
se na ZX-9R objevují závady stejně 
často jako na ostatních Japoncích, 
což znamená málo. Majitelé de-
vítky si občas stěžují na hlučnější 
převodovku a tvrdší řazení, které 
se někomu může zdát nepříjemné, 
ale na druhou stranu nejde o nic, 
díky čemu by Kawa přestala jez-
dit. U devítky je hlavní dodržovat 
servisní intervaly (synchronizace 
karburátorů a promazání uložení 
kyvky po 12 000 km, olej po šesti 
tisících, atd.), neladit motor do bez-
vědomí a co hlavně, nelít do chla-
diče Fridex! Známá nemrznoucí 
směs nepatří sice do žádné japon-
ské motorky, ale v servisech se pár 
ZX-9R právě s Fridexem v chladiči 
objevilo. Výsledkem působí „kva-
litního“ výrobku je smrt chladiče, 
jehož výměna tě vyjde zhruba na 20 
tisíc, takže žádná sranda. 

Pověst motocyklu

- první devítky byly něčím mezi 
ZXR 750 a ZZ-R 1100
- první model byl dost těžký, ale
zato hodně stabilní
- první obrácená vidlice se moc
nepovedla
- pozice je na superbike docela
pohodlná
- hlučnější převodovka a tvrdší
řazení
- našlo se pár majitelů, kteří do 
motoru nalili Fridex a chladič šel po 
chvíli do kopru
- v sérii sice nemá tlumič řízení, ale 
na rozdíl od jiných mašin to nevadí
- šestipístky předposledního mode-
lu byly vynikající
- nad 9000 otáček zažiješ správný 
heavy metal

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduch. filtr  957,-Kč
Blinkr přední/zadní 1 250,-/1 130,-Kč
Páčka brzdy  1 672,-Kč
Páčka spojky  579,-Kč
Píst  2129,-Kč
Přední světlo  12 550,-Kč

Technická data Kawasaki  
 ZX-9R Ninja
motor  čtyřdobý kapalinou  
 chlazený řadový čtyřválec,  
 DOHC/4
objem  899 cm3

vrtání x zdvih  75 x 50,9 mm
výkon kW (k)  105 kW (143k) 
 /11 000 ot./min.
točivý moment  101 Nm 
 /9200 ot./min.
kompresní poměr  12,2:1
plnění motoru  4 karburátory Keihin 
  Ø 40 mm
startér  elektrický
převodovka  šestistupňová
brzdy  vpředu 2 kotouče 
 Ø 310 mm, šestipístkové třmeny
 vzadu 1 kotouč Ø 220 mm,  
 jednopístkový třmen
rozvor 1415 mm
výška sedla 825 mm
suchá hmotnost 183 kg
objem nádrže/ rezerva 19/4,1 l 
cena  110 - 170 tisíc Kč (r. 94-99)

děje kolem desítí tisíc otáček. Sílu 
devítikila pak budeš vychutnávat v re-
lativně pohodlné pozici, ve které se 
dá strávit dlouhá doba bez vážnějších 
následků na tvém zdravotním stavu. 
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