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Předem musím říci, že 
ty letošní výroční bar-
vy jsou fakt cool. Spolu 
s lehce agresivním de-

signem má tahle motorka dost 
rajcovní šmrnc a oproti ostat-
ním barevným provedením 
v nabídce je prostě na co koukat. 
A zrovna u námi testovaného 
modelu všechno dolaďuje kon-
covka od pana Akrapoviče… 
I kdyby nezpívala jinak, je mno-
hem vkusnější a povedenější než 
ten originální lauf, který byl už 
od začátku velkou pihou na krá-
se FZ8 i Fazera 8.

Příjemné překvapení
Nedělal jsem si žádné iluze. Pro-
stě jsem čekal klasického naháče, 
který nepřekvapí, ale ani neura-
zí. Ovšem už od prvního oka-
mžiku, kdy jsem za řídítka FZ8 
usedl, bylo vše tak trochu jinak. 
Motorka mě uvítala hodně pří-
jemnou ergonomií, kterou jsem 
nečekal. Přestože Honzis poho-
tově prohlásil, že je mi FZ8 malá, 
ostatně jako většina motorek, 
vyjma půltunových strojů, mně 
to pocitově vůbec nepřišlo. Ří-

dítka tak akorát do ruky, poho-
dlné sedlo, příjemné tvarování 
nádrže i zalomení nohou.

Navíc, jakmile jsem se do-
tknul startéru a ozvaly se první 
tóny, byl jsem v sedmém nebi. Je 
fakt, že poslední dobou laděné 
koncovky pro běžné jezdění spíš 
nemusím, ale tady jsem musel 
udělat výjimku. Tak krásný zvuk 
jsem už dlouho neslyšel a jediné, 
co mě štvalo, bylo akorát počasí. 
Sotva jsem se rozjel, začalo krá-
pat a po chvilce lít jako z konve, 
takže na začátek mě to zase tak 
trochu usadilo zpátky na zem. 
Asi abych se tak moc nevznášel 
v oblacích.

Žádná rozpočtovka
První kilometry na vodě byly 
hodně opatrné a chvílemi jsem 
si i zanaříkal, proč zrovna tahle 
konkrétní motorka nemá ABS 
(lze dokoupit). Sem tam se už 
holt nechám rád rozmazlovat. 
Na druhou stranu, když na mo-
torkách bez ABS jezdíte většinu 
života, dá se ta pohodlnost cel-
kem rychle překonat.

Ovšem stačilo jen pár kilome-
trů, abych věděl, že tahle motor-
ka musí svému majiteli dělat jen 
a jen radost. Skvělý rejd, dobrá 

ovladatelnost a k tomu všemu 
i přesný a stabilní podvozek, což 
je důsledek použití kvalitních 
komponentů. Tady žádné svaře-
né trubky ani jekly pod těmi pár 
plastíky nehledejte, Yamaha zde 
stejně jako u velké FZ1 použila 
tuhý hliníkový rám typu Delta-
box s masivní kyvkou. Zlaté vi-
dlice typu USD pak jen dotvářejí 
celkový obrázek, i když se jedná 
jen o nenastavitelné trubky.

Nejsilnější stránkou celé FZ8 
je dopředu skloněný čtyřválco-
vý motor. Je to absolutní same-
ťák a ani by vás nenapadlo, že 
se vlastně jedná o předělané já-
dro ze supersportovní R1 z roku 
2006, které dodnes běhá v FZ1. 
Zmenšené vrtání, ochuzená hla-
va o jeden ventil na válec, jiné ča-
sování vaček, zmenšený průměr 
vstřikovacích hrdel, různě dlou-
hé komínky sacích hrdel a máme 
tu úplně jiný motor.

Odspodu jede pěkně, ale tak 
nějak s rozvahou. Pokud čeká-
te trhače asfaltu, budete zklama-
ní. Stošestikoňový čtyřvál není 
žádné hypertočivé jádro ani stra-
šák, u něhož byste u každého po-
otočení plynové rukojeti museli 
odříkávát otčenáš, nýbrž nabízí 
v rozumném balení tolik krou-

ťáku, kolik pro sviž-
nou i lehce sportovní jíz-
du potřebujete. Kolem sedmi tisíc 
přichází lehoučký kopanec a před 
zásahem omezovače sice cítíte ta-
kové lehké vadnutí, ale která mo-
torka zase umí jet na šestku bez 
remcání 40 km/h? FZ8 to žádný 
problém nedělá.

A o to tu jde. Poslání FZ8 je 
jasné, motorka pro každý den, 
a to plní do posledního puntíku. 
A počkejte na vodě, tam budete 
s plynem zacházet teprve s citem. 
Tedy pokud se ve vás po chvíli ne-
probudí to druhé já. Na zmáčené 
vozovce stačí dát plný plyn a mo-
torka letí s protáčejícím se zad-
ním kolem a rozjančeným moto-
rem kupředu jak smyslů zbavená 
a vám to připadá úplně normál-
ní, jako byste to měli pod kontro-
lou. A jakmile to oschne, stačí ne-
chat při razantním rozjezdu lehce 
klouznout spojku a máte přední 
kolo v tu ránu v oblacích. Tady ale 
pozor, ve chvíli, kdy s tímhle za-
čnete, není cesty zpět.

Na okresku ideál
Co vás snad nikdy neunaví, je 
spojka. A ta převodovka… Dob-
ře odstupňovaná, rychlosti tam 
jdou tak měkce, že ani nevíte, 

že jste zařadili, a neutrál se hle-
dá úplně sám. Stačí pomyslet. Ze 
všeho nejúžasnější je ale ten zvuk 
vycházející z Akrapu. Na klidné 
jezdění je trochu hlučnější, ale 
jakmile se přepnete do sportov-
ního módu, bude to pro vás jako 
droga. A jestli jezdím nejrad-
ši stylem plyn brzda, tak tady to 
bylo kromě akceleračních a dece-
leračních přetížení i kvůli zvuku, 
protože z koncovky při tom šla 
taková střelba, že bych ji s klidem 
přirovnal k závodním WRC spe-
ciálům. Fantastické praskání, kte-
ré mi ježí chlupy ještě teď.

Samozřejmě vzhledem k cha-
rakteru stroje si asi nejvíce uži-
jete na okreskách, kde vám FZ8 
ukáže, jak hravá je. Především 
na našich silnicích oceníte měk-
čeji nastavený podvozek, který 
s klidem pobere nějaké ty nerov-
nosti, aniž by se vás přitom chtěl 
zbavit, a překvapivě ani brzdy, 
přestože se jedná v dnešní době 
o čtyřpístkovou klasiku, nezaos-
távají. Fungují dobře a sílu stisku 
máte plně pod kontrolou.

Jako na každém naháči 
i na FZ8 docela fouká a přes mi-

nimalistický štítek, který 
kryje akorát budíky, je 
to při větším trapu ne-
příjemné. Jasně, když se 
přilepíte k nádrži a za-

táhnete, udržíte 
se bez problémů 

i při 230 km/h, ale 
to vás stejnak moc 

dlouho bavit nebude.

Podle vašich představ
FZ8 je především hodně praktic-
ká a zároveň i dost zábavná mo-
torka, kterou můžete z garáže 
vytáhnout každý den a nikdy ne-
budete zklamaní. Na cestu do prá-
ce, na víkendové výlety, a když 
někam nacpete bagáž, i na dale-
kou dovolenou. Motor sice ne-
jede jako sedmpade v GSR, což 
mě zprvu trochu zklamalo, pře-
ci jen pár kubíků navíc mě na-
ladilo na jinou vlnu, na druhou 
stranu celá motorka funguje jako 
celek velice dobře a díky tomu je 
pro mě v této třídě opravdovým 
favoritem. Umí toho víc, než bys-
te zprvu hádali.  

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Yamaha Motor Czech.

Když Yamaha nahradila v roce 2010 FZ6 novou FZ8, dostala 
Z750 od Kawy konečně plnohodnotného konkurenta. 
A s větším objemem bylo i víc srandy. Letošní MotoGP edice 
však dělá z již trochu okoukaného stroje pořádnou sexy 
záležitost.

Velký hráč

Yamaha FZ8 WGP  
50th Anniversary

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
68 × 53,6 mm, kompresní poměr 
12:1, vstřikování, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový 
rám, vpředu nenastavitelná USD vidlice 
Kayaba ∅ 43 mm, zdvih 130 mm, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s tlumičem Soqi, 
zdvih 130 mm, nastavitelné předpětí, 
brzdy vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, 
čtyřpístkové třmeny Advics, vzadu kotouč 
∅ 267 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Bridgestone BT-021 vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Parametry: délka 2140 mm, šířka 
770 mm, výška 1065 mm, sedlo 815 mm, 
rozvor 1460 mm, úhel řízení 25°, stopa 
109 mm, světlá výška 140 mm, nádrž 17 l,  
olejová náplň 3,8 l

*v ceně: koncovka výfuku Akrapovič 
karbon, LED blinkry, klín pod motor

Objem 779 cm3

Výkon 78,1 kW/106 k@10 000

Točivý moment 82 Nm@8000

Hmotnost 211 kg (provozní) 

Cena  219 990 kč 
(testované provedení 245 308 Kč*)

techNické údAje

Budíky jsou přehledné, ale umí jen pár základních  údajů

Ergonomie je 

i pro větší jezdce 

znamenitá


