
6 Kawasaki Z1000test české motocyklové noviny21. únor, 4/2013

Kawasaki Z1000 posled-
ní generace si svůj debut 
odbyla na podzim roku 
2009. Přestože uplynu-

lo již několik let, nebál bych se 
tento stroj zařadit mezi desig-
nově nejpovedenější motocykly 
dnešní doby. Agresivní a ostrý 
styling a detaily, jako hranaté 
kryty předních vidlic nebo účel-
né náfuky na nádrži, to všechno 
i dnes vypadá hodně cool.

Se svými dvěma předchůd-
ci (modely 2003–2006 a 2007–  
–2009) nemá poslední velký Zed 
lautr nic společného. Vůbec po-
prvé byl u tohoto modelu pou-
žit dvojitý páteřový rám spolu 
s podsedlákem z hliníkové sliti-
ny (předešlé modely měly o ně-
kolik kil těžší ocelové rámy) 
a horizontálně uložený zadní 
tlumič. Ani motor už nepochá-
zí ze superbikového sourozence 
(v případě předešlých modelů 
z Ninji ZX-9R), protože inžený-
ři pro Z1000 vyvinuli zcela no-
vou pohonnou jednotku – řa-
dový čtyřválcový šestnáctiventil 

o objemu 1043 cm3. Tento agre-
gát Kawa hned o rok později na-
sadila do svého velmi úspěšného 
sportovního cesťáku Z1000SX 
(a loni do Versyse) a přesně tento 
stroj mě při krátkém seznámení 
utvrdil v tom, že několikaleté če-
kání na svezení v sedle Z1000 
bude stát za to.

Nízko položené maximum
Litrový super naháč s drsným 
projevem, styl motorek, u kte-
rých už dopředu vím, že bude 
zle. Jen tak bloumat krajinou, 
slušně odjíždět od semaforů 
po dvou a odpustit si nějaké to 
stoppie při zastavení, to prostě 
nejde. Tyhle motorky jsou jako 
stvořené pro to, abyste pořád ta-
hali za plyn a vymýšleli kdejaké 
kraviny. Pro můj víceméně agre-
sivní jízdní styl brzda-plyn bych 
jen těžko hledal lepšího spojen-
ce. Protože jsem ale v jádru sluš-
ný kluk, byl jsem rád, že vůbec 
první svezení jsem si mohl do-
přát tam, kde jsem mohl z to-
hoto stroje vyždímat maximum 
a nemusel se při tom bát o pa-
píry. Masarykův okruh v Brně 
a Motoškola Sport, to byla má 
vůbec první zastávka i zkuše-
nost s tímto strojem.

Některým naháčům okruh 
vysloveně sedí – taková Apri-

lia Tuono nebo Streetfighter od 
Ducati jsou biky, se kterými na-
trhnete řiť nejednomu sportaři 
a budete si užívat stahování tisí-
cin vteřiny i přesto, že na vás ne-
milosrdně fučí. Ale Z1000? Pod-
vozek parádní – tvrdý, sportovní 
a plně stavitelný, takže možnost 
naladění pro potřeby jezdce do-
konalá. Radiálně montované 
čtyřpístky s radiální pumpou 
mají skvělý zákus a dobrou dáv-
kovatelnost – taky super. Motor 
má síly na rozdávání, pořád cí-
títe, jak je v tahu a posílá koně 
na zadní pryž, kdykoliv ho o to 
požádáte, jen ten rozsah otáček 
mi na okruhové řádění prostě 
nesedí. Jízda na krouťák s řado-
vým čtyřválcem, který dosahuje 
maxima v necelých osmi, resp. 
deseti tisících, to zkrátka není 
ono. Navíc bez antihopu a s pa-
tami neustále opřenými o výfu-
ky, o náporovém ram-air systé-
mu skrz otevřené větrání helmy 
ani nemluvě… Ano, bylo to fajn, 
zkusit si na široké trati hlubo-
ké náklony, výjezdy pod plným 
plynem a opravdu tvrdé brzdění 
z vysoké rychlosti, ale poprav-

dě, už se nemůžu dočkat, až se 
svezu další den na prachobyčej-
né okresce.

Pořád ponouká
Plná nádrž, azurová obloha 
a sluneční paprsky ohřívající 
asfalt už od brzkého rána, to je 
doslova den jako sen. Čekají mě 
ty nejzapadlejší okresky i prvot-
řídní a k mému štěstí vcelku ne 
moc frekventované silnice, kde 
nebudu nikomu vadit a budu si 
moci dovolit víc, než co je dovo-
leno. A na to se opravdu těším.

Litrový Zed není žádný vy-
hladovělý mrňous s rachitickým 
hrudníčkem, to je mi stejně sym-
patické jako široká řídítka, kte-
rá umožňují dobrou kontrolu 
nad řízením. Sedlo není ani tvr-
dé ani měkké (to hadí u první-
ho modelu byla fakt úchylárna, 
ale hodnotím originalitu) a ku-
podivu ani po celém dni necí-
tím vysloveně únavu. Tvarova-
ná, dopředu se rozšiřující nádrž 
se dobře drží koleny a jízdní po-
cit je už od prvních metrů hodně 
jistý. Plně digitální, žlutooranžo-
vou přístrojovku dost lidí odsu-

zuje a i když byste něco takového 
jinde jen stěží hledali, popravdě, 
žádný zázrak to není. Kromě 
běžných základních funkcí totiž 
nenabízí nic, a to je vcelku smut-
né. K designu Z1000 ale pasuje 
a kladně hodnotím možnost na-
stavení úhlu celého budíku do 
třech různých poloh.

Na šestku i třicet!
Surový chrčák litrového agre-
gátu filtrovaný přes dvě dvoji-
té koncovky výfuku mě nene-
chává ani chvíli v klidu. Jakmile 
se motor i pneumatiky zahře-
jí na optimální teplotu, zajímá 
mě pouze silnice přede mnou 
a „digitální had“ otáčkoměru, 
kde se snažím maximálně vyu-
žít sílu 110 Nm v necelých osmi 
tisících otáčkách.

Na obyčejné silnici, kde ne-
máte šanci téměř žádnou litro-
vou motorku dostat na její limi-
ty, je síla Z1000 opravdu úžasná. 
Pravou rukou kontrolujete celé 
stádo koní a reakce na pootoče-
ní rukojeti je okamžitá na každý 
rychlostní stupeň. Motor je dílo, 
bez jakéhokoliv protestování 

umí na šestku i 30 km/h (!), což 
rozhodně není běžné, a ve 4500 
už fofrujete kilíčkem. Na jed-
ničku, někdy i na dvojku, pou-
hým přidáním plynu jde před-
ní kolo do oblak, takže výjezdy 
z ostrých vinglů na nízké kvalty 
si můžete dávat po jednom kole 
úplně s přehledem.

Horší ochrana proti větru je 
u Z1000 dle mého k dobru, ale-
spoň vás to nebude tolik lákat 
pohybovat se vysokými rych-
lostmi. Výjimku ale uděláte 
kdykoliv, kdy se před vámi ote-
vře pěkná silnice. S chutí oto-
číte plynem na doraz, přileh-
nete k široké nádrži a vší silou 
půjdete tělem proti náporové-
mu větru. Naprosto fantastic-
kým zážitkem jsou pak pěkné 
a rychlé silnice s mnoha hori-
zonty. To pak stačí v plném ka-
lupu a ve správnou chvíli trh-
nout za řídítka a můžete si to 
po zadním užít i v hodně vy-
sokých rychlostech daleko za 
legálními limity. Víc než 230 
jsem ale na tacháči za těch ně-
kolik stovek ujetých kilometrů 
neviděl, a bylo to asi jen jed-
nou, mnohem víc mě to bavi-
lo v těch běžných cestovních 
rychlostech, kdy jste už sice 
rychlí, ale nijak zvlášť při tom 
neriskujete.

Krok zpět
V zatáčkách je to stejná radost 
jako při jízdě po zadním, sta-
bilita je úžasná a podvozek se 
dokáže docela obstojně poprat 
i s horším povrchem. Zed ale 
umí fungovat i jako docela oby-
čejná motorka pro každý den. 
Na cestu do práce, po městě, 
na kratší či delší výlety i něja-
kou tu dovču. Zbytečného mís-
ta na motorce sice moc není, ale 
praktické háky na pavouka na 
zadních stupačkách využijete 
víc než stupačky samotné. Zad-
ní sedátko totiž přetrpí jen má-
lokdo.

Věc, kterou konstruktérům 
odpustit nemůžu, je zmenše-
ní objemu nádrže o celé tři lit-
ry paliva. Pro velký a nadupaný 
čtyřválec je to tak trochu kudla 
do zad. Jasně, u nás je to asi jed-
no, když máme pumpu na kaž-
dém rohu, ale přinejmenším je 
to pěkná otrava stavět každých 
150 kilometrů kvůli tankování. 
Já k pumpě dojel s téměř suchou 
bandaskou a na tripu jsem měl 
natočeno něco kolem 200, ale to 
jsem několik posledních desítek 
kiláků ani nedýchal.

s hrdostí dál
Litrový Zed patří přesně do té 
kategorie motorek, která se mi 
vryla pod kůži již dávno. Než 
vůbec usednu za řídítka, už do-
předu vím, že většinu jízdy budu 
pokukovat akorát po správných 
otáčkách motoru a s předním 
kolem v oblacích se budu pro-
tloukat krajinou nezajímajíc se, 
kam vlastně jedu. Prostě si tuhle 
jízdu budu užívat, a takový byl 
záměr konstruktérů. Maximál-
ní požitek z jízdy, a proto dávám 
této Kawě i do další její sezony 
zelenou. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Asko KC.inzerce

E-SHOP + KAMENNÝ OBCHOD
TISÍCE KUSŮ ZBOŽÍ SKLADEM

Kawasaki Z1000

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
77 × 56 mm, kompresní poměr 11,8:1, 
vstřikování Keihin ∅ 38 mm, 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 135 mm, 
nastavitelné předpětí pružiny a odskoku, 
brzdy Tokico vpředu 2 kotouče ∅ 300 mm, 
čtyřpístkové radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 250 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/50ZR17

Parametry: délka 2095 mm, šířka 805 mm, 
výška 1085 mm, sedlo 815 mm, rozvor 
1440 mm, úhel řízení 24,5°, stopa 103 mm, 
světlá výška 140 mm, nádrž 15,5 l

*cena: model 2011 doprodej za 249 000 Kč, 
model 2012 za 254 000 Kč, model 2013 
za 279 000 Kč, speciální edice 2012/2013 
příplatek 5000 Kč, ABS 2013 příplatek 
20 000 Kč

Objem 1043 cm3

Výkon 101,5 kW/138 k@9600

Točivý moment 110 Nm@7800

Hmotnost 218 kg (provozní)

Cena od 249 000 Kč*

teChNiCKé údAje

Krutovládce 
hrubián III.
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VýročNí lAhůdKA Z1(000)
Kdo myslíte, že je prapředkem současné 
Z1000? No přeci vzduchem chlazená 
Z1. Tento dnes již legendární stroj s ob-
jemem 900 cm3 a tehdy úžasným výko-
nem 82 koní představila Kawasaki světu 
úplně poprvé v Americe ve druhé po-
lovině roku 1972 a až měsíc nato teprve 
v domovském Japonsku na říjnové Tokyo 
Motor Show. The New York Steak, jak 
bylo v Americe Z1 přezdíváno, odstarto-
val éru čtyřválců Kawasaki. A protože mi-
nulý rok tomu bylo přesně 40 let, obje-
vil se na milánské výstavě opravdu krásný kousek, který vzdává 
hold první Z1.
Za dokonalou retro stavbou pro italské dealerství Kawasaki 
stojí domácí stavitel customů Angel Lussiana a hádám, že 
byste jen těžko v tomto stroji poznali poslední model Z1000. 

Přestavba Angelovi zabrala několik týdnů 
a jako první šly dolů veškeré kapoty. To kvů-
li tomu, aby byl motor i rám vystavený na 
odiv. Zatímco si rám i vidlice daly dostave-
níčko s lešticími kotouči, agregát zůstal ve 
své původní podobě. Velkou překážkou do-
konalého retro vzhledu byl objemný vodní 
chladič, který Angel přestěhoval geinálně 
do podsedlového rámu a pomocí centrální-
ho nasávacího otvoru vpředu nad motorem 
k němu skrze šestici chromovaných trubek 
přivedl náporový chladicí vzduch. Nádrž 

i přední světlomet vznikaly přímo dle původní předlohy Z1, 
kterou měl Angel ve své dílně, zadní světlo je pak vypůjčené 
z modelu W800. Finální vzhled dotváří úzké kožené sedlo, 
čtveřice nerezových výfuků a parádní lak, který vdechl tomu-
to konceptu podobu zet-jedniček let dávno minulých.

PrVNí čtVrtlitroVý 
streetfighter NA sVětě

Pod tímto heslem Kawasaki začátkem února oznámila příchod 
nového modelu Z250, který bude zatím primárně určen pro rych-
le se rozvíjející indonéský trh. Kultovní rodina Zedů tak letos při-
vítá do svých řad svého nejmladšího a nejmenšího sourozence 
s vodou chlazeným dvouválcem.
Z250 je čistokrevným produkčním streetfighterem, protože vy-
chází z kapotovaného sourozence Ninja 250R 2013 (pro východ-
ní trhy zůstává kvůli legislativě stále 250, v Evropě je od letoška 
k mání Ninja 300R). Akorát zmizely kapoty, namísto sportovních ří-
dítek má teď jezdec k dispozici trubkovou klasiku, vzpřímenější po-
saz, a při dolaďování detailů, jako minimalistických plastů a přední 
masky, se inženýři nechali inspirovat horkou novinkou Z800.
Marketingový manažer Kawasaki Motors Europe David 
Monbertrand se nechal slyšet, že má obrovskou radost z uve-

dení tohoto stroje 
na východní trhy, 
a přestože se mo-
mentálně malý Zed 
nestane součástí le-
tošní modelové řady 
motocyklů Kawasa-
ki určené pro ev-
ropský trh, budou v následujících týdnech a měsících bedlivě 
sledovat názory a připomínky motocyklových médií i fanoušků 
motocyklů samotných. Tím tak trochu potvrdil zatím neofi- 
ciálně prosakující zprávy, že pro Evropu by mělo být malé Z dříve 
či později dostupné ve verzi 300 cm3. Tak uvidíme, jak dlouho si 
budeme muset počkat.

David M. Bodlák
david@cmn.cz

foto: autor, 
Honzis Rameš

Poslední velký Zed převzal 
královské žezlo ve své kategorii 
v roce 2010. Žádný facelift, ale 
kompletně od základu nově 
postavený stroj s hodně agresivním 
designem, nabušeným motorem 
a ryze sportovním podvozkem. 
S lehkou obměnou barevného 
provedení jde letos už do své čtvrté 
sezony. Má ještě pořád na to?

Agresivní, stylový a po letech 
pořád zajímavý stroj, který umí 
být i pěkným chuligánem

více fotografií na www.iCM
N.cz


