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Řada WR450F byla ně-
kolik posledních let po 
konstrukční stránce sko-
ro stejná, pak Yamaha 

avizovala nový model a hned byli 
všichni zvědaví, jak nová mašina 
bude vypadat. Celkem bez vel-
kého přemýšlení jsem v motorce 

očekával ten revoluční čtyřventil 
skloněný vzad s přepolarizova-
ným sáním a výfukem. Nicméně 
jsem se spletl, neboť je tam pů-
vodní starší krosový pětiventil. 
Ten však dostal vstřikování a na-
stavení, které ho pasuje mezi nej-
jemnější jednotky ve třídě 450.

Vlídný přístup
WR450F má spoustu pro a pár 
malých proti. Nepochybně vel-
kým PRO tohoto stroje je motor. 
Třídu 450 vnímám dlouho a čas 
od času se v ní vyskytne nějaké 
milé překvapení. Třeba Husa-
berg s placatým motorem z „Pio-
nýra“ anebo Husqvarna 449 s ba-
vořím jednoválcem.

Wéerko vás na první po-
hled neodzbrojí hypertechni-
kou a metrosexuálními doplň-
ky. Koncepce vypadá až fádně 
knižně, ale přijďte k mašině blíž 
a prohlížejte si. Tak krásně pro-
hnutý a zpracovaný hliníkový 
rám na enduru jen tak nena-
jdete, motor vypadá úhledně, 
nikde nevisí žádné konektory 
ani volné drátky čidel. Grafi-
ka působí oproti některým vy-
loženě závodním konkurentům 
decentně, ale čistě a funkčně. 
Nádherné jsou zadní číselnice 
a přední maska se světlem tvaru 
dopravní značky „dej přednost 
v jízdě“, přičemž maska je až 
nezvykle vysoká. Malá palubní 
deska neukazuje motohodiny, 
jen normální silničářskou míru, 
zapínání/vypínání zapalování 
a palubního systému stroje se 
provádí hluboce-stiskovým vy-
pínačem, asi jako na televizi.

Celková image působí střed-
ně ostře a k nastavení stroje sedí. 
WR není tak ostrá jako KTM 
450 EXC-F či Husaberg FE 450. 
Je nepatrně vláčnější a má měkčí 
motor, chová se spíše jako kon-
cepčně nová Husqvarna TE449, 
která je také nepatrně širší mezi 
kotníky a nastavením spíš sedí 
hobíkům.

Vyvážená a stabilní
Podvozek je velmi komfortní 
a čitelný, měl jsem dojem dlou-
hé kyvky, která dovoluje motor-
ce široký pant při zachování sta-
bility. Pérování není pocitově 
tak progresivní jako ostřejší WP 
u KTM a Husabergu, ale i doce-
la velké skoky zvládalo komfort-
ně a bez dorazů. Podvozek k mo-
toru podle mého soudu výtečně 
sedí, osobně bych jen přezul ten-
hle občas-špunt za hustší drapák. 
Na kamenitém sypkém povrchu 
se tento neměl čím chytat a ma-
šina plavala jako ve sněhu. Ale 
docela zábavně, překvapila mě 
vyváženost, mašina jde do dri-
ftu oběma koly, ovšem výborně 
kontrolovatelně!

Elektrický startér neměl pro-
blémy ani při častém chcípání/
startování během focení a disku-
sí s fotografem. Nicméně Yamaha 
WR450F, hobíku jásej, má pořád 
kickpáku, takže ani vybití baterie 
po uchlastání motoru vprostřed 
potoka neznamená konec. Chvíli 
si pošlapete, ale vyjedete! Ochu-
zovač stříkačka nemá, ale ručně 
ovládaný sytič pro úplně stude-

né starty (v létě není ani potřeba) 
najdete docela hluboko schova-
ný vlevo pod rámem. V rukavi-
cích jste skoro bez šance – ale na 
druhou stranu, to táhlo použije-
te jen jednou po ránu… Fajn je 
přístup ke vzducháči, upínáky 
cvak cvak a je venku.

Lanko místo hydra
Za lehké uživatelské nevýhody 
a jakési archaismy na stroji po-
važuji lankovou spojku, de fac-
to všichni konkurenti přešli na 

hydrauliku, která jde lehčeji, má 
přesnější chod a vůle páčky spoj-
ky nepodléhá ohřevu motoru – 
za tepla se nezvětšuje. Zde má 
ale lanovod velký gumový, snad-
no otočný kroužek, kterým vzni-
kající vůli můžete kompenzovat. 
Páčka přední brzdy se šteluje 
šroubkem pod gumou, což není 
vůbec mobilní. Z hlediska prak-
tičnosti bych ale tyto věci ože-
lel a ocením raději přítomnost 
startpáky, od které bohužel sko-
ro všichni konkurenti upustili.

Motor se chová vibračním 
projevem spíše jako menší 250, 
je nádherně vyvážený, nemá pře-
lehčenou klikovku a je sameto-
vě jemný, jednička je na endu-
ro malinko delší, aby navazovala 
celkově rychlejší dvojka až pět-
ka. Šestka není, pocitově bych 
zařadil, ale ve své podstatě bych 
ji používal jen při přejíždění po 
silnici na úsporu paliva a uší lidí 
ve vsi. Na trati a v lese dáte sot-
va čtyřku, a jelikož převodovka 
krásně navazuje a motor se dá 
používat úplně v klidu od vol-
noběžných otáček bez kuckání 
a pleskanců do řetězu, není po-
třeba ani příliš řadit.

sedne, nevyklouzne
Ergonomie se podobá spíše en-
durovým Hondám, řídítka sedí 
níž a v originál nastavení jsou 
prohnutá k vám, takže vám lok-
ty posouvají nepatrně ke kyčlím. 
Sedlo neklouže, mezi botama 
nic nepřekáží, plasty jsou pruž-
né, při prvním plácnutí o zem se 
nelámou. Brzdy jsou příjemně 
progresivní, nemám výtek. Ma-
šina šla kontrolovat celá v driftu 
předního i zadního kola bez větší 
námahy. Kotoučovky se dají dáv-
kovat jemně, ani ostřejší brzdění 
nevyžaduje vyšší tlak do páček, 
takže vám netvrdnou prsty a zů-
stává dost času na kontrolu smy-
ku a ideální dávkování.

A podle všeho WR nežere, 
protože po hodině řádění v lomu, 
do doby, než jsem si pustil řídít-
ko na pravý malíček (fotka na  
str. 2 dole) klesla hladina v nádr-
ži o pouhé čtyři centimetry.

Svou vlastní motorku aktuál-
ně žádnou nemám, zabarvený 
do žádné značky opravdu ne-
jsem. Když motorka funguje, je 
mi jedno, kdo ji vyrobil. S čistým 
svědomím mohu říct, že mi tato 
motorka uvízla nejen v malíčku, 
ale především v hledáčku. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Yamaha Motor Czech.
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KoLiK stojí Koně
Otevírací kit, který jsme na motorce měli a který z homologovaných 9 kW udělá otevře-
nou motorku, stojí rovných 10 000 Kč. Obsahuje dost věcí včetně výfuku a rozety, sou-
částí není ale „iPod“ – Yamaha Power Tuner, díky kterému můžete jednoduchým připo-
jením měnit ve stroji palivové mapy. Krabička jich udrží v paměti až devět, hodnoty se 
tedy dají měnit přímo na trati. Power Tuner funguje pro všechny stříkačkové YZ a WR, 
výměna mapy v motorce trvá tak 30 vteřin, ale krabička stojí cca 8000 Kč.

VerdiKt

Yamaha Wr450F
Motor 9/10
Podvozek 9/10
Brzdy 8/10
Ovladatelnost 9/10
Výkon/Cena 8/10

Yamaha Wr450F

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, DOHC/5, vrtání × zdvih 
95 × 63,4 mm, kompresní poměr 12,3:1, 
vstřikování paliva, elektrický a nožní startér, 
pětistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý uzavřený rám, 
vpředu plně stavitelná USD vidlice 
∅ 48 mm, zdvih 300 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s centrálním plně stavitelným 
tlumičem s pákovím, zdvih 305 mm, brzdy 
vpředu kotouč ∅ 250 mm, dvoupístkový 
třmen Nissin, vzadu kotouč ∅ 245 mm, 
jednopístkový třmen Nissin, pneu vpředu 
80/100-21, vzadu 120/90-18

Parametry: délka 2315 mm, šířka 825 mm, 
výška 1275 mm, světlá výška 335 mm, sedlo 
960 mm, rozvor 1475 mm, nádrž 7,2 l

teChniCKé údaje

Objem 449 cm3

Výkon neudán

Točivý moment neudán

Hmotnost (provozní) 129 kg 

 (124 kg s ostrým kitem)

Cena  219 990 Kč 

 (testovaná 229 990 Kč)

Celková image působí středně 
ostře a k nastavení stroje pasuje

Radikálně nové 
WR450F pro sezonu 
2012 kombinuje 
rám hbité krosové 
YZ250F a pětiventil 
YZ450F z roku 
2009 předělaný na 
stříkačku. Funguje 
to výtečně.

Zadní pneu je trošku 
užší, než je obvyklé

Úhledná a decentní palubovka neumí motohodiny

Starý krosový pětiventil patří k nejpřívětivějším jednotkám ve třídě

Konstruktéři, smekám, tak nádherně propracované tvary jsem dlouho neviděl


