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Nedivte se tomu úvodu. 
„A co je na tom vlastně 
nové?“ jsem slyšel bě-
hem testu několikrát. 

Yamaze by se sice z marketingo-
vých důvodů nějaká mega novin-
ka určitě šikla, ale konstruktéři 
odolali vábení optických klamů 
a efjéero jen nenápadně přezbro-
jili. Tahle mega oblíbená cestov-
ní sportovkyně se ale vzhledem, 
který mimochodem patří mezi 
klady, podbízet nemusí.

Více digitalizace
Jak už bylo řečeno, FJR pozná-
te na první pohled. Ale při bliž-
ším ohledání zjistíte, že nezůstal 
plastík na plastíku. Přední svět-
la mají parádní ledkové lemo-
vání (dálková potmě svítí fest), 
blinkry taktéž z LED diod jsou 
podlouhlé, v bočních kapotách 
najdete dlouhé panely, jimiž mů-
žete motorku rozšířit, třeba když 
lije a vy chcete mít více chráně-
né nohy, zrcátka na nových ele-
gantních nožičkách se při jízdě 
prakticky vůbec neklepou. Ple-
xi dostalo jiný tvar, i když ne-
mohu říci, že bych z něj byl ně-
jak zásadně odvařený (dělalo mi 
značný aerodynamický randál 

do helmy v jakékoli poloze), 
a hlavně již netrpí neduhem 
předchozí generace, kdy při 
vypnutí klíčku sjelo do pů-
vodní polohy a museli jste jej 
potom zase štelovat.

Z plexi zlehka přeskočíme 
na levou rukojeť, kde se to 
jen hemží čudlíky. Hned tři 
z nich jsou kolébkové a pár-
krát se mi stalo, že jsem si 
místo šoupání pléga štelo-
val tempomat, ani jsem to 
nevěděl. Ale člověk, který 
bude mít FJR doma jako 
jedinou motorku, si jis-
tě rychle zvykne. Jednu 
z novinek jsem už naprá-
šil, a sice tempomat, dal-
ší se týká ovládání zbrusu 
nové přístrojovky, kde di-
gitální budíky vedou 2:1 
nad analogovými. Mně se pa-
lubka velice líbila, vlevo otáč-
koměr, uprostřed tachometr, 
hodiny, palivoměr a ukazatel 
motorového módu, a vpravo 
běžné taktické údaje, jako je do-
jezd, ujeté kilometry, spotřeby 
apod. Aby se v tom pravém dis-
pleji dalo vyznat, musí se listo-
vat v menu, a na to musíte klikat 
jedním z kolébkových přepína-
čů vlevo. A ještě čudlíkem, jinde 
sloužícím jako světelná houkač-
ka, přepínáte mezi tím disple-
jem a ovládáním plexi a vyhří-
vaných rukojetí. No takhle to 
zní celkem napínavě, ale zvyk-
nete si rychle. Stejně jako na 
fakt, že pro otevření poměrně 
velké schránky na doklady vedle 
přístrojovky musíte mít zapnutý 
klíček. A když už jsme nakousli 
úložné prostory, dvojice objem-

ných a snadno ovladatelných 
kufrů je v ceně.

starý motor s novým řízením
Posaz je velice přirozený a doce-
la vzpřímený, díky tomu se mo-
torka dobře ovládá nejen při jíz-
dě, ale i při postrkování na místě, 
což je dobře, neboť to není zrov-
na lehká holka. Medit si bude 
vaše zadnice, sedlo je totiž vý-
borně tvarované, široké a hlavně 
tuhé. A navíc ještě výškově štelo-
vatelné do dvou poloh. Rozhod-
ně jedno z nejlepších na cestov-
ních motorkách.

Startování probíhá netradič-
ně opět kolébkovým spínačem 
„chcípákem“ vpravo, místo star-
téru jsou warningy a uprostřed 
přepínač režimů. To je totiž další 
z novinek, která souvisí se zásad-
ními úpravami na motoru. Ten 
z mechanického hlediska doznal 
jen malých změn (elektrochemic-
ky pokovené bezvložkové válce), 
ale všude kolem nezůstal kámen 
na kameni. Jiné výfuky, dva ka-
talyzátory místo čtyř, a největší 
změna proběhla na sací straně. 
Kde jste dřív měli klasická hrdla 
s mechanicky ovládanými klap-
kami, a ještě tím pitomým pro-
gresivním způsobem (eliptické 
vodítko lanka), tam dnes najdete 

elektronický plyn, v Yamaze na-
zývaný YCC-T. A ten dává mož-
nost použít kdeco, o tempomatu 
již byla řeč, navíc je tu i kontro-
la trakce (jednostupňová, jejím 
úkolem není snížit čas na okru-
hu, ale zabránit průšvihu na 
cestě) a již zmiňované motoro-
vé módy. Ty jsou dva, sportovní 
a turistický, i když musím říct, 

že motor má i na ten sportovní 
tak jemný chod, že mi přítom-
nost softové turistické mapy při-
jde zbytečná. A mimochodem, 
kdybych nevěděl, že je zde elek-
tronický plyn, ani bych to nepo-
znal, pryč je mírné zaváhání zná-
mé třeba ze Super Ténéré.

síla odspodu
Motor svým projevem pasu-
je do kategorie velkoobjemo-
vých cesťáků jako máloco jiné-
ho. Škarohlídi mu budou pořád 
vytýkat jen pětistupňovou pře-

vodovku (a já mu neodpustím 
ty drobné čtyřválcové vibrace), 
ale finální převod je stejně těžký, 
možná těžší než u konkurence  
(145 km/h na 4500 otáček, na pět 
tisíc potom sto šedesát), tak na 
co šest? Velký čtyřválec má páru, 
pro běžnou jízdu vystačíte s roz-
mezím od dvou do čtyř tisíc otá-
ček, na dynamiku to držte pět až 
šest a poletíte jako raketa. K čer-
venému poli v devíti tisících to 
moc často vytáčet nebudete. Od-
měnou za sílu v nízkých otáč-
kách je rozumná spotřeba mezi 
pěti a šesti litry.

Podvozek dostal upravené pé-
rování a se silným motorem pěk-
ně drží basu. Jel jsem pomalu, jel 
jsem rychle, zkusil jsem hladký 
povrch stejně jako totální vesnic-

ké děratice, a pohoda. Základní 
nastavení je spíše měkčí, těžší pi-
loti a střelci, stejně jako notorič-
tí voziči spolujezdců budou mu-
set přitvrdit, ale to není problém, 
stačí přehodit páčku pod sedlem 
ze Soft na Hard. Příjemné jsou 
i brzdy, které sice musíte trochu 
víc přimáčknout, ale potom kot-
ví adekvátně motorce s maxi-
málkou téměř 250 km/h.

Moderní i bytelná
Má smysl si v době hypermoder-
ních šestiválcových BMW či sil-
ných Hond VFR pořizovat up-
gradované FJR1300, které se na 
první pohled netváří ani moc 
nově? Za mě určitě ano. Z téhle 
motorky vyzařuje jakási mecha-
nická bytelnost kombinovaná 
s moderními technologiemi, což 
mi pro stroj, který má najíždět 
desetitisíce kilometrů a svou po-
sádku hýčkat, přijde jako dobrá 
vizitka. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Yamaha Motor Czech.

Stará známá s novou krví
Je to snad už sto let, 
co byla představena 
první FJR1300, která 
zacelovala díru po 
legendárním efjéčku. 
Od té doby se vůbec 
nezměnila. Počkejte, 
letošní verze má nějaký 
jiný kukuč. Aha, tak 
ona je dost výrazně 
překopaná i pod 
kapotami…

inzerce

připravil: Jan Rameš, honzis@cmn.cz
foto: Ivan Cvalín

Zdravím redakci motocy-
klových novin, jsem váš 
věrný čtenář a moc se mi lí-

bily články o resuscitaci XT600 
v minulých vydáních. Náhoda 
tomu chtěla, že jsem se dostal 
k jednomu takovému totálně 
zdevastovanému XT600. Při-
táhnul jsem to do dílny jen pro-
to, že je to nesmrtelný dělník, 

co se týče motoru. Vše ostat-
ní, co tvořilo tento motocykl, 
jsem odšrouboval. To znamená 
kompletní plasty, sedlo, nádrž, 
přední šavle, blatníky a všech-
ny ty šílené kryty šly do po-
pelnice. Zůstal pouze holý rám 
s motorem. Dva dny jsem ko-
lem toho torza chodil, pak jsem 
vzal karboflexku a odříznul tu 
odpornou podsedlovku váží-
cí snad tunu. To se psal pod-
zim 2011. Do jara jsem přesta-
věl celý rám, nasadil moderní 
tlumiče včetně brýlí, zhotovil 
jsem nádrž a nahrubo napaso-
val plasty. Přes zimu 2012 jsem 
ladil detaily: vzduchový fil-
tr, kryt baterie, držáky brzdi-
čů a spoustu jiných drobností. 
Zima a časné jaro 2013 koneč-
ně přinesla ovoce. Dodělal jsem 
lakování, dokončil výfuk a svo-
dy, zapojil elektriku, zkomple-
toval motor, vyčistil karbec 
a světě div se, mašina jede – 
jako vítr. Moc pěkně se na ní 
jezdí, je lehčí o 20 kg a jízdní  
vlastnosti jsou výborné. Posí-
lám pár fotek a doufám, že se 
vám budou líbit. 
 Ivan Cvalín, Valašské Meziříčí

TECHNIKA Život s enduRem ii

XT600 jiným pohledem
V tomto čísle máte od 
lapálií s resuscitací mého 
XT600 klid. Posíláte totiž 
i svoje zážitky, a některé 
jsou skutečně výživné. 
Jako třeba tahle radikální 
přestavba, která mi přišla 
mailem, ta je parádní. 
Jenom mé srdce pláče, 
když čtu, že plasty, které 
nutně potřebuji, skončily 
v popelnici…

Verze s poloautoMateM
My jsme měli v testu klasické efjéero s nožním řazením, nicméně dělá se i verze s polo-
automatem YCC-S, kdy za vás v jinak stejné pětistupňové převodovce řadí elektromotor 
podle toho, jak mačkáte čudlíky na řídítku, případně jak šlapete na řadičku. Ta ale nemá 
přímé mechanické propojení do převodovky, je to jen senzor. Pro řidiče odpadá nutnost 
spojkovat, nový model dokonce umí i při zastavování sám zařadit jedničku.
Verzi AS poznáte na první pohled, a to nikoli podle čudlíků na řazení, nýbrž podle před-
ní USD vidle namísto klasické, kterou má standardní verze, a navíc ovládané, stejně jako 
zadní tlumič, elektronicky. Na výběr jsou čtyři varianty zatížení plus pro každou nasta-
vení Soft, Normal a Hard. Model FJR1300AS stojí bez desetikačky rovný půlmilion.

Yamaha FJr1300a

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
79 × 66,2 mm, kompresní poměr 10,8:1, 
vstřikování, elektronický plyn Y-CCT se 
dvěma motorovými mapami, kontrola 
trakce TCS, tempomat, elektrický startér, 
pětistupňová převodovka, sekundární 
převod kardanem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu teleskopická vidlice ∅ 48 mm, zdvih 
135 mm, nastavitelné předpětí a odskok, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s jedním 
tlumičem, zdvih 125 mm, nastavitelné 
předpětí, brzdy s ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 320 mm, čtyřpístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 282 mm, jednopístkový třmen, 
pneu Metzeler Roadtec Z8 Interact vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Parametry: délka 2230 mm, šířka  
750 mm, výška 1325/1455 mm, sedlo 
805/825 mm, rozvor 1545 mm, úhel řízení 
26°, stopa 109 mm, světlá výška 130 mm, 
nádrž 25 l, olejová náplň 4,9 l, max. rychlost 
245 km/h, užitečná hmotnost 215 kg

Objem 1298 cm3

Výkon 107,5 kW/146,2 k@8000

Točivý moment 138 Nm@7000

Hmotnost 298 kg (provozní)

Cena 434 990 Kč

teChNiCKé údaJe

VerdiKt

Yamaha FJr1300a
Motor 7/10
Podvozek 6/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 6/10
Město 6/10
Cestování 8/10
Sport 6/10
Spolujezdec 7/10
Výkon/Cena 6/10
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VŠE ZA 999 KP ILBY MT DOPRODEJ MODEL
Thunder

p vodn  1.790 K
bílá, erná

Thunder
Lighting

p vodn  1.990 K
design – bílá, erná

Revenge Zero

p vodn  2.800 K
odkláp cí – bílá, erná

p vodn  1.990 K
design – ervená, modrá
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Velká, pohodlná a rychlá motorka, to 
bylo FJR vždycky. Letošní verze přidává 

spoustu moderních vymožeností

Vše je po ruce, jen to 
chce trochu zvyku

Solidní kufry má FJR 
v základní výbavě

Novinka jde cestou LCD displejů

Tohle není nová KTM, nýbrž stařičké XT600!


