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První generace tohoto 
zajímavého stroje, vy-
cházejícího z brutální 
dvousetkoňové střely 

ZZR1400 a vybaveného unikát-
ním variabilním systémem ča-
sování sacích ventilů, přišla na 
trh už v roce 2007, ovšem jako 
model 2008. Tehdy jsem z ní byl 
nadšený – pravda, design mě 
moc neuchvátil a neuchvacuje 
mne dodnes, byť tato „Mark II“ 
mi přijde trochu povedenější, 
ale jinak jsem byl vedle z jem-
ného a silného motoru, jehož 
ultra těžký převod mne uklid-
ňoval při delších cestách nad-
zvukovými rychlostmi, z parád-
ních brzd a z naprosto báječné 
ovladatelnosti. Ta byla skvělá 
nejen na motorku, co v klidu 
váží tři metráky, ale tak nějak 
obecně to prostě byla strojov-

na, kde jste měli na tachomet-
ru 1 km/h, nohy na stupačkách 
a pocit absolutní jistoty. Co mě 
trochu deprimovalo, byla spo-
třeba, ale novinka (tedy ona 
byla nová už pro 2010, ale první 
možnost otestovat ji se vyskytla 
až letos) má mít nějaký ekono-
mický režim, takže tohle bude 
snad pořešené. Ale taky má mít 
propojený „inteligentní“ brzdo-
vý systém, takže doufám, že těm 
starým brzdám moc neublížili. 
No nic, jdeme na věc!

Spousta důvodů
Nový model není proti tomu 
starému jen mírnou evolucí, 
kde výrobce udělá tři jiné plas-
tíky, motoru přidá půl koně, ji-
nak nabarví kola a je vymalo-
váno, zákazníku, pojď do mě. 
Co začala řádit krize, začalo být 
producentům motocyklů jasné, 
že jako impuls pro koupi nové-
ho stroje už tohle nestačí. Muse-
jí mít opravdový DŮVOD.

A tak jim ty důvody v Kawě 
naservírovali. A jako by se ne-
dokázala jednotlivá vývojo-

vá oddělení dohodnout, každé 
jich připravilo několik. Moto-
ráři i podvozkáři dostali dovču 
nebo možná spíš zrovna maka-
li na nové Ninje, protože jejich 
případné zásahy by spíš věci jen 
zhoršily. I když, v případě moto-
rářů… no ale o tom později.

Na první pohled je vidět, že 
se zapojilo designérské odděle-
ní, výrazné průduchy na bocích 
kapot mají lépe odvádět teplo 
od motoru, které dříve šlo jezd-
ci rovnou na nohy. Možná lépe 

odvádějí, ale s faktem, že se dost 
krutě hřeje monokokový rám, 
který má jezdec přímo mezi no-
hama, nedokáží nic udělat. My 
jsme testovali v celkem teplém 
počásku, a když přes cestovatel-
ský textil a plastový kryt cítíte, 
že vás pálí kolena a stehna, není 
to nic moc. V kraťasech na do-
volené v jižních krajích si to asi 
moc užívat nebudete.

Jestli výše umístěná zrcátka 
chrání lépe ruce pilota před ne-
časím, to jsem neměl šanci otes-

tovat (naštěstí), vidět je v nich 
ale ještě o trochu lépe. Potěšilo 
mě i nové plexi, které je o 7 cm 
vyšší a nahoře širší – vyšším po-
stavám sice může házet proud 
vzduchu přímo do obličeje, ale 
na mých 173 cm bylo oukej. 
Rozhodně velký posun proti 
tomu starému, které dělalo ne-
příjemné turbulence. Tisková 
zpráva hovoří o tom, že elektric-
ky nastavitelné plégo se má po 
zapnutí klíčku vrátit do původní 
zvolené polohy, ale na testovač-

ce zůstávalo zarputile dole. Asi 
nějaká chyba v Matrixu…

IT nářez
Nejvíce si ovšem máklo odděle-
ní elektroniky, či spíše v tomto 
případě už IT. Jako rozcvičku si 
dalo sériově montované vyhří-
vané hefty, což je na cestovní 
motorce záležitost hodně vítaná, 
jen škoda, že rukojeti narostly na 
průměru. My krátkoprstí to ne-
máme rádi, hůře se nám motor-
ka ovládá a bolí nás z toho ruce. 
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Zelený 
teleport
O téhle motorce 
Kawasaki od 
počátku tvrdí, že jde 
o transkontinentální 
supersport. Vážně by se 
na ni měla vztahovat 
výjimka na maximální 
povolenou rychlost, 
protože vás dokáže 
přenést z místa A do 
místa B tak rychle, jako 
by šlo o teleport.

VErdIkT

kawasaki 1400GTr
Motor 6/10
Podvozek 6/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 7/10
Město 6/10
Cestování 7/10
Sport 6/10
Výkon/cena 6/10

Brzdy jsou vybaveny 
pomocným 
brzdovým 
asistentem, který 
maká ve dvou 
úrovních

Pohodlné sezení je samozřejmostí, 
boční kufry jsou v ceně
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Bezklíčkové zapalování KIPASS 
a sledování tlaku v pneumati-
kách už měl předchozí model, 
na to nebylo třeba sahat, stejně 
jako by bývala mohla zůstat ta 
schránka na nádrži a nemuse-
la se přesouvat do levé kapoty 
před řídítky. Tedy ona tam není 
špatně, je dokonce hlubší a ješ-
tě uvolnila místo na nádrži pro 
tankbag, akorát než jsem si zvy-
kl na to její automatické zamy-
kání, tak jsem několikrát málem 
ztratil nervy. Musíte mít zapnu-
té zapalování, jinak ji neotevřete 
– já vždycky motorku chcípnul 
a chtěl vyndat doklady, takže 
zase zapnout… Stejně tak se au-
tomaticky zamyká, když se roz-
jedete, to aby vás to nesvádělo 
kontrolovat mobil apod.

Jako první Kawa dostalo GTR 
kontrolu trakce KTRC, která je 
sice jen jednostupňová, tzn. ne-
můžete si ji ladit jako na super-
sportu, ale na druhou stranu se 
dá i vypnout, takže když budete 
chtít dráždit gétéero po zadním, 
půjde to. Jiný důvod pro její vy-
pnutí mě nenapadá, driftovat 
s tímhle asi nikdo nebude.

Brzdy s asistencí
Zatímco KTRC pocítíte zřídka-
kdy, nový brzdový systém po-
znáte okamžitě. Jmenuje se 
K-ACT (Kawasaki Advanced 
Coactive-braking Technology) 
a jde o druhou generaci „po-
mocného“ brzdového asisten-
ta. Vy sáhnete po brzdě a po-
mocí tlakových senzorů a údajů 

o rychlosti řídicí jednotka vy-
hodnotí, jak moc chcete brz-
dit, a elektromotorem připum-
puje do předku (když šlápnete 
na zadek) nebo do zadku (když 
zmáčknete přední brzdu). Brz-
dění tak má být maximálně 
efektivní.

Můžete si vybrat ze dvou 
módů (přepínají se čudlíkem při 
stání na místě), kdy se liší brzd-
ný nástup při šlápnutí na zadní 
brzdu – buď standardní, to má 
být pocit propojených brzd mi-
nimální a jezdec se má cítit jako 
na motorce s běžným brzdovým 
systémem, nebo „High Combi-
ned Mode“, kdy je zásah citel-
nější a hodí se hlavně při jízdě 
ve dvou. Teorie zní moc pěkně, 
ale stejně jsem pořád vzpomí-
nal na ty staré brzdy, silné a či-
telné. Nevím, jestli nebyly dobře 
zajeté destičky, nebo jestli za to 
mohl K-ACT, ale tentokráte mi 
brzdy přišly poněkud bezzubé 

a opravdu to chtělo pořád brz-
dit vším, co bylo k dispozici.

Na spotřebu
Hodně mě naopak bavil ekono-
mický mód. Tedy takhle – nové 
GTR má hned dva pomocní-
ky, kteří šetří vaši kapsu, velmi 
nadneseně řečeno. Řídicí jed-
notka vyhodnocuje vaši jízdu 
a když jedete úsporně (nesmíte 
mít více než 6000 otáček, třeti-
nu plynu nebo 160 km/h), od-
mění vás rozsvícením ikonky 
ECO na přístrojové desce. Já si 
původně myslel, že to je pikto-
gram pro vlnu, jako má Kytí na 
pračce, ale ne, je to ECO.

Druhým pomocníkem je ten 
zmíněný ekonomický mód. 
Když víte, že vás nečeká žádné 
dramatické předjíždění nebo 
sportovní jízda, podržíte dlouze 
čudlík, který jinde funguje jako 
světelná houkačka a tady jím při 
krátkém stisku přepínáte palub-
ní počítač, a aktivujete chudší 
palivovou mapu. Pro relevant-
ní data by to chtělo vzít pár set 
kilometrů po dálnici jedním 
směrem se zapnutým a dru-
hým s vypnutým ekonomickým 
módem, ale co jsem pozoroval 
na budíku okamžitou spotře-
bu, rozdíl byl něco mezi půlli-
trem a litrem – a to už stojí za 
zmáčknutí čudlíku. Odpovídalo 
to i hlasům od zákazníků, které 
jsem slyšel ještě před testem, že 
dokáží ušetřit až litr. Od Kawa-
saki to byl hrozně chytrý tah, 
zákazníkovi nabídne něco navíc 

a nikdo nemůže říct, že by GTR 
nejelo nebo moc žralo. Stačí si 
vybrat správnou mapu.

Jako turbodiesel
Upřímně řečeno, já jsem se mu-
sel setsakramentsky soustře-
dit, abych poznal, jestli motor 
běží na chudou, nebo optimál-
ní směs. Jedinou změnou, ještě 
postřehnutelnou jen při oprav-
du důkladném zkoumání, mi 
přišel trochu hrubší zvukový 
projev, jinak jsem po bezpoč-
tu přepínání a zkoumání ak-
celeračních schopností nechal 
zapnutý ekonomický mód, 
protože při výkonu a krouťá-
ku tohoto motoru je mi mi-
lejší nižší spotřeba než úbytek 
pár poníků. Po testu jsem měl 
průměr šest litrů, což je na tří-
metrákovou čtrnáctistovku po-
hoda, ale také jsem se na dál-
nici držel a nepřekračoval těch 
„ekonomických“ 160.

Motor má síly víc než dost, ale 
má to jednu podmínku – musí-
te držet optimální otáčky. Zní to 
jako špatný vtip, u čtrnáctistov-
ky s výkonem 160 koní, a má to 
také své zákonitosti. Musíte dr-
žet optimální, nikoli co nejvyšší 
otáčky. Tenhle motor díky ono-
mu variabilnímu časování ven-
tilů funguje nejlépe mezi čtyřmi 
až sedmi tisíci, kde letí jako na-
čipovaný turbodiesel, předjíždě-
ní aut v jedoucí koloně na okres-
ce je dílem okamžiku a i kluci na 
litrových superbajcích za vámi 
budou vlát jako hadr na holi. 
Jenže na to musíte myslet, pro-
tože motor svým neuvěřitel-
ně jemným chodem a extrémně 
dlouhými převody (na šestku při 
4000 otáčkách jede 140 km/h) 
svádí k tomu, že si jen tak vrní-
te krajinou na dva tři tisíce. Pak 
se objeví překážka (rozuměj auto 
„parkující“ ve vašem pruhu zá-
konnou šedesátkou), vy vezmete 
za heft a místo okamžité akcele-
race se dostaví jen velmi vlažné 
zrychlení, protože v tu chvíli jste 
čtyřtisícové hranici ještě hodně 
vzdáleni. Musíte se naučit pod-
řazovat, ostatně podtočený tur-
bodiesel se chová úplně stejně.

Rychlá a nenucená
Byl jsem zvědav, jak se po těch 
několika letech budu dívat na 
ovladatelnost a vůbec podvozek 
tohoto stroje – budu stejně spo-
kojený, nebo už se motocyklový 
svět hnul a gétéero bude fajn, ale 
nikoli tak úchvatné jako kdysi? 
A dopadlo to dobře, spokoje-
nost se dostavila. Už jsem ne-
byl tak šokován lehkou mané-
vrovatelností danou mimo jiné 
i hodně pohodovou jízdní po-
zicí (sedíte překvapivě vepředu, 
žádné sportovní natahování se 
k řídítkům), protože jsem ji če-
kal, a co se sportovních vlast-
ností podvozku týče, je to su-
per na hladkém povrchu, ale na 
boulích musíte počítat s tím, že 
těch tři sta kilo nemusí souhla-
sit s vámi zvolenou trajektorií 

a přijde čas korekcí, což třeba 
z nových bavorských šestnác-
tistovek neznáte, nicméně shr-
nuto a podtrženo patří GTR 
v rámci motocyklů s konvenč-
ními podvozky mezi absolutní 
špičku. Klidně se vám může stát, 
že se jedete projet s kamarády, 
na chvíli se zamyslíte, bezmyš-
lenkovitě proletíte rychlým za-
táčkovitým úsekem a najednou 
zjistíte, že jedete sami.

Tohle je vlastně charakteristi-
ka celé Kawy 1400GTR. Nenu-
ceně si to lítá světem nezdravý-
mi rychlostmi, a když řidič nemá 
náladu, přepne do módu auto-
pilot a jen tak se veze. Vystrčí-li 
však čertík růžky, dějí se věci. To-
hle platilo pro předchozí genera-
ci a platí to i pro tuto. Sice se mi 
v některých oblastech stýskalo po 
té staré (brzdy, úzké, byť nevyhří-
vané hefty), ale i tak je nový mo-
del jasným příkladem povedené 
evoluce. Ten další už zřejmě bude 
zvládat skutečný teleport… 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Asko KC.
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Zvolte si výkon 
nebo spotřebu

Spousta elektroniky 
v novém modelu

Držte správné otáčky 
a poletíteKawasaki 1400GTR

TeChNiCKé údAJe

Kawasaki 1400GTR

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, variabilní časování 
sacích ventilů, vrtání × zdvih 84 × 61 mm, 
kompresní poměr 10,7:1, vstřikování  
∅ 40 mm, elektrický startér, 
antihoppingová spojka, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod kardanem

Podvozek: hliníkový monokokový rám, 
vpředu USD vidlice ∅ 43 mm, zdvih  
113 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
Tetra-Lever s jedním tlumičem, zdvih  
136 mm, obojí nastavitelné předpětí 
a odskok, brzdy Tokico vpředu 2 kotouče  
∅ 310 mm, čtyřpístkové radiální třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 270 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/50ZR17, lité ráfky

Rozměry: délka 2230 mm, šířka 790 mm, 
výška 1345/1465 mm, sedlo 815 mm, rozvor 
1520 mm, úhel řízení 26,1°, stopa 112 mm, 
světlá výška 125 mm, nádrž 22 l

Objem 1352 cm3

Výkon 114 kW/155 k@8800

  (160 k s náporovým sáním)

Točivý moment 136 Nm@6200

Hmotnost 304 kg (provozní)

Cena 429 000 Kč

JAK fuNGuJe vARiABilNí čAsováNí veNTilů
Kawasaki 1400GTR je od počátku vybavena jednou technickou zajímavostí, kterou ne-
disponuje žádný jiný motocykl – variabilním časováním ventilů. Honda sice pou-
žívá ve svém VFR800 systém VTEC, ale to není VTEC v té podobě, v jaké ho známe z aut, 
kdy se od určitých otáček mění profil vačky, ale jen jednoduché připínání ventilů, takže 
motor běží nejdříve jako dvouventil a od určité chvíle jako čtyřventil. Kawí systém 
na rozdíl od toho hondího je skutečným proměnným časováním a hlavně funguje.
Zatímco v autech se setkáte i s variabilitou na sání a výfuku (BMW Bi-Vanos), Kawa 
mění okamžik otevření pouze u sacích ventilů. Od klikové hřídele není poháněna sa-
motná vačková hřídel, ale jakýsi rotor nasazený na jejím kraji, který má uvnitř komory 
a v nich lopatky napevno spojené s vačkovou hřídelí. Do těchto komor jde pod tlakem 
olej podle otáček motoru a tím tlačí na lopatky a ty natáčejí vačku. V nízkých otáčkách 
se ventily otevírají později, ve středních dojde k přesunu vačky směrem k „dřív“, ve vy-
sokých se zase otevírají později.

Díky variabilnímu časování ventilů 
funguje motor nejlépe mezi 
čtyřmi až sedmi tisíci, kde letí jako 
načipovaný turbodiesel

d ovoz  a  p ro d e j  m o to c y k l ů

www.mototrade.cz

Po- Pá: 8.00 - 17.00
So: 9.00 - 17.00

Číhalín 54, okr. Třebíč
e-mail: info@mototrade.cz

tel.: 734 446 044, 775 369 769

 sada na omezení výkonu
            odborná montáž sady
                  zápis výkonu do TP

inzerce

GTR dává úžasný pocit 
stability za jakýchkoliv podmínek

Elektricky stavitelné 
plexi je nyní vyšší 
a širší, stále ho ale 
ocení hlavně jezdci 
menšího vzrůstu

Přehledný kokpit a vyhřívané rukojeti, to je u jiných strojů této 
kategorie klasika. Dva ekonomické módy na šetření vašich cestovních 
výdajů ale nabízí jen GTR

Kapoty dostaly výrazné průduchy kvůli 
odvodu tepla, pořád to ale není ono


