
Jestli je něco u Yamahy best-
seller, jsou to naháče řady FZ. 
Od roku 1998, kdy přišel prv-
ní FZS600 Fazer, se prodalo 

na čtvrt milionu šestkových road-
sterů, přičemž ten pořádný drajv 
chytly prodeje po roce 2004 s mo-
dely FZ6/Fazer vybavenými seškr-
cenými motory z R6. K tomu při-
dejte 80 000 litrů a máte číslo, které 
vám pomůže pochopit, proč jsou 
pro Yamahu prodeje naháčů tak 
důležité.

Na čelo kategorie?
Značka s ladičkami ve znaku za-
čala loni s obměnou své nabíd-
ky v této kategorii. Prvním kro-
kem byl příchod zbrusu nových 
XJ6/Diversion, praktických, do-
stupných a zábavných strojů 
vhodných i pro začátečníky. Pro 
ty naopak nikdy moc nebyly ef-
zet-šestky, protože z jejich moto-
rů bylo příliš cítit supersportov-
ní dědictví R6. Letos jdou FZ6 
do důchodu a na jejich místo 
přichází bratrská dvojice FZ8/
Fazer8, které se řadí mezi začá-
tečnické XJ6 a velké litrové FZ1. 

A jestli se ptáte, jestli budou os-
mistovky spíše blíže šestce nebo 
litru, tak vězte, že bé je správně. 
Je to takový zmenšený litr.

Oba modely, které jsem testo-
val v okolí Marseille a které bu-
dou přicházet na trh postupně 
(naháč FZ8 na přelomu května/
června, polokapota Fazer8 o mě-
síc později, ábéeskové verze ještě 
o chvíli déle), se budou chtít oka-
mžitě vyšvihnout do čela své ka-
tegorie, jíž dlouhodobě v Evropě 
vládne Kawasaki Z750. Že by za 
chvíli všichni z šestistovek přešli 
na podobné objemy?

Ve třech vlnách
Kawa boduje svými kubíky a vět-
ší stavbou vhodnou i pro vyšší 
jezdce, a to při zachování podob-
né ceny jako u šestistovek. Yama-
ha na to jde podobnou cestou. 
Konstruktéři vzali 20ventilový 
motor z R1 2006, jenž dodnes 
běhá v FZ1, a zmenšili jeho vrtá-
ní o 9 mm, takže nyní má vnitř-
ní rozměry 68 x 53,6 mm slibující 
spíše krouťákovou charakteristi-
ku. Veselou reakci na plyn lze 
zase očekávat podle o půl čísla 
vyšší komprese než u litru a leh-
čí klikovky. Lehčí je také spojka, 
převodovka zůstala stejná.

Potom nastoupila druhá kon-
struktérská šichta, a ta se do 
toho opřela ještě víc. Nejdůle-

žitější změnou bylo předělání 
pětiventilových hlav na čtyř-
ventilové, vačky dostaly méně 
agresivní pro� l a průměr vstři-
kovacích hrdel se zmenšil ze 45 
na 35 mm. Na každý válec je je-
den vstřikovač a dvě klapky, 
spodní ovládaná pilotem, horní 
řídicí jednotkou Nippondenso. 
Všechny tyto změny měly jasný 
cíl, důraz na krouťák a citlivou 
reakci odspodu.

Třetí směna do FZ8 natlačila 
různě dlouhé komínky na sací hr-
dla (prostřední 150 mm, postran-
ní 125 mm), což je trik ze super-
sportů, který se dělá kvůli získání 
krouťáku uprostřed a zároveň za-
chování výkonu v maximu. A šet-
ří to také náklady a hmotnost, pro-
tože to umožňuje vyhodit přívěru 
z výfuku, jenž končí mimořádně 
ohavnou koncovkou. Ta tak hroz-
ně nepasuje k jinak elegantnímu 
vzhledu z dílen amsterdamského 
GK Designu, že si výrobci laďá-
ků při pohledu na ni musí mnout 
ruce radostí.

Hliníková výhoda
Hliníkový rám i s dlouhou kyv-
kou pochází beze změn z FZ1 
a ostře kontrastuje s ocelovým 
hardwarem Kawy. To by měl být 
další trumf Yamahy: „Většina na-
háčů má více hmotnosti na zadku, 
což negativně ovlivňuje grip přední-
ho kola,“ řekl mi tvůrce podvozku 
Takashi Tominaga, a dále vyprávěl 
o centralizaci hmoty, různé � exi 
rámu v různých částech a o výsled-
ném rozložení hmotnosti 51/49 % 
ve prospěch předku. Zajímavé je, 
že o čtyři kila těžší Fazer8, kde vět-
šinu přibylé váhy dělá přední po-
lokapota, má na předku jen o půl 
procenta více.

Geometrie je konzervativ-
ní, 1460mm rozvor dává spous-

tu místa pro posádku a rozumné 
předkopnutí vidlic zase stabili-
tu. Možností případných úprav 
jízdních vlastností je velmi málo, 
přední vidle nejsou nastavitel-
né vůbec, vzadu pouze předpětí 
a ještě mizerně C-klíčem. Snad 
bude základní set-up povedený.

Na pohodu
Nejlepší způsob, jak zajistit hod-
ně váhy na předku, je posadit 
pilota co nejvíc dopředu. Přes-
ně takhle je to i u FZ8, jak po-
znáte, jen co přehodíte nohu 
přes 815 mm vysoké sedlo, jež je 
o 12 mm užší než na FZ1, takže 
normálně vzrostlý jedinec do-
sáhne na zem pohodlně oběma 
chodidly. Sezení je tak akorát 
polstrované, abych ani po sed-
mi hodinách neměl pozadí příliš 
rozbolavělé, a ergonomie je hod-
ně pohodová - řídítka na vyso-
kých držácích a stupačky dokon-
ce o 15 mm více vzadu a o 10 mm 
níž než na litru. O pět deci menší 
nádrž je užší.

Tolik statické dojmy a můžeme 
vyrazit. Yamaha pojala prezenta-
ci skutečně komplexně, na dopo-
ledne zajistila déšť, na odpoledne 
slunko. Nejprve jsem nafasoval 
polokapotovaného Fazera a mu-
sím tomu kousku plastu vepředu 
přiznat, že svou funkci plní pře-
kvapivě dobře. Jen trochu zamrzí, 

že na vnitřní části polokapoty ne-
najdete žádný úložný prostor, přes-
tože v plastech jsou vyryté drážky 
imitující víčka kastlíků – prostě 
jako by to někdo zapomněl dodě-
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4 ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY 13. květen, 19/2010

TEST Vejde se 
i dlouhán

Zmenšený
litr

Jedinečné 
vstřikování

www.iCMN.cz

Alan Cathcart 
překlad a úprava: 
Jan Rameš, honzis@cmn.cz

foto: Paul Barshon, 
Alessio Barbanti

Zlatá střední cesta

TECHNICKÉ ÚDAJE

Yamaha FZ8/Fazer8

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání x 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 (volitelně s ABS) 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“
Rozměry: délka 2140 mm, šířka 770 mm, 
výška 1065/1225 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

Objem 779 cm3

Výkon 78,1 kW/106 k@10 000

Točivý moment 82 Nm@8000

Hmotnost 211/215 kg (provozní)

 (s ABS 216/220 kg)

Cena 217 990/227 990 Kč 

 (s ABS 237 990/247 990 Kč)

KONKURENCE

Aprilia Shiver/GT
Motor V2  objem 749,9 cm3  výkon 
95 k@9000  krouťák 79 Nm@7250 
 hmotnost 210/226 kg 
 cena 209 000/199 900 Kč
Shivera můžete mít jak v nahaté, tak po-
lokapotované verzi. Motor s elektronickým 
plynem má tři módy, podvozek zaujme 
kombinací oceli a hliníku. Naháč je letos 
inovovaný, s jiným čumákem, sportovnější 
ergonomií a užším zadním ráfkem.

BMW F 800 R/S
Motor Ř2  objem 798 cm3 
 výkon 87/85 k@8000  krouťák 
86 Nm@6000  hmotnost 199/204 kg 
 cena 221 350/234 600 Kč
Řadové dvouválce o osmi stech kubících, to 
je německá představa střední třídy. Kromě 
nahatého erka a polokapotovaného eska 
existuje ještě čistě cestovní celokapotova-
né ST. Naháč využívá k pohonu kola řetěz, 
polokapota bezúdržbový řemen.

Ducati Monster 796
Motor V2  objem 803 cm3  výkon 
87 k@8250  krouťák 79 Nm@6250 
 hmotnost 167 kg (bez náplní) 
 cena 239 000 Kč
Největší stylovka mezi naháči, na trh 
přijde zároveň s Yamahami. Jako jediný 
má Monster vzduchem chlazený dvou-
ventilový motor, který vyniká měkkým 
chodem a pěkným zátahem odspodu, ne 
však tak brutálním jako u 1100.

Honda CB600F Hornet
Motor Ř4  objem 599 cm3 
 výkon 102 k@12 000  krouťák 
63,5 Nm@10 500  hmotnost 198 kg 
 cena 189 900 Kč
Král nahatých šestistovek, ačkoli těch už v té-
hle třídě moc nezbývá. Pod designem, na kte-
rý si ani po třech letech ještě všichni nezvykli, 
se skrývá hliníkový rám a motor z CBR600RR 
s totálně lineárním průběhem výkonu a pře-
kvapivě silným středním pásmem.

Kawasaki Z750
Motor Ř4  objem 748 cm3 
 výkon 106 k@10 500  krouťák 
78 Nm@8300  hmotnost 226 kg 
 cena 209 000 Kč
Úhlavní nepřítel nových Yamah FZ8, který 
však nemá svou polokapotovanou verzi. 
Malý Zed, jak se téhle sedmpade přezdívá, 
se dobře prodává i u nás, ovšem v západní 
Evropě je to hotový šlágr už od roku 2004, 
kdy přišla jeho předchozí verze.

Suzuki GSR600
Motor Ř4  objem 599 cm3 
 výkon 98 k@12 000  krouťák 
64,7 Nm@9600  hmotnost 208 kg 
 cena 189 900 Kč
Jestli hledáte radost z otáček, najdete ji 
u géesera. Motor možná není v přímém 
srovnání s Hornetem a starou FZ6 tak vý-
konný, ale jeho sportovní charakter vám 
to zcela vynahradí. Navzdory široké nádrži 
překvapuje velmi hravou ovladatelností.

Horkou novinkou letošního léta budou nové 
osmistovky FZ8 a Fazer8 od Yamahy. Mají na to, 
stát se vládci střední třídy?

V zatáčkách oceníte stabilitu, v jakékoli jízdní 
situaci potom bezprecedentně jemné vstřikování

Až na přední polokapotu a madla spolujezdce jsou nahatá FZ8 a oblečený 
Fazer8 identické stroje. Hmotnostní rozdíl není velký, pocitový při jízdě ano



lat. Aspoň že pod sedlem je celkem 
místo na odložení drobností.

Při přesednutí na nahatou FZ8 
máte pocit mnohem drobnějšího 
a agilnějšího stroje, ale je to jen 
iluze, až na tu kapotu jsou oba 
motocykly identické.

Vstřikování na jedničku
Už první kilometry na oslizlých 
silnicích Marseille, které nevidě-
ly déšť snad 14 dní, ukázaly hod-
ně silnou stránku nových Yamah 
– nenapadá mě jiná motorka, 
která by měla v těchto podmín-
kách vybranější chování vstřiko-
vání, odezvu na plyn a dodávku 
výkonu. Vážně, reakce motoru 
jsou naprosto heboučké, a při-
tom pořád cítíte, že máte v mo-
toru dost koní na okamžiky, až 
se nebe vyjasní.

Plnění čtyřválce je tak vyla-
děné, že táhne doslova od vol-
noběhu bez škubanců a rachtání 
v převodovce, takže jestli se vám 
dneska nechce řadit, klidně tam 
nechte jeden kvalt a jezděte jen 
na něj. Pokud byste však chtěli 
prohánět řadičku a ručičku otáč-
koměru, s chutí do toho, nárůst 
výkonu je až do 13 000 lineár-
ní, snad jen kolem 5000 motor 
trošku zhrubne (kvůli hlukové 
a emisní ma� i), ale od sedmi ti-
síc dál už je zátah zase pěkný.

Zábava beze strachu
Přátelský, ale silný motor nevyža-
duje takové soustředění jako 150 
koní v FZ1, a jak silnice osycha-
ly, začal jsem zjišťovat, že jízda po 
horských silničkách nad Marseille 
je vlastně stejně zábavná a možná 
i rychlejší než na litru. Zlatá střední 
cesta? Začínalo mi to tak připadat.

Protože tyhle osmistovky jsou 
dostatečně rychlé, aby byly zá-
bavné, ale nesnaží se svého pi-
lota zastrašit. Po dálnici jsem na 
Fazeru zaparkoval tachometr na 
200 km/h a ručičku otáčkomě-
ru na 9200, tedy ve dvou třeti-
nách rozsahu, přičemž bylo cí-
tit, že motor by se s radostí točil 
dál, a nejenže byla motorka ab-
solutně stabilní, ale nekonaly se 
ani žádné větrné orgie. Ani jsem 

se neskláněl, jen jsem seděl jak 
pecka, a pohoda. Také motání 
se po venkově stokilometrovou 
rychlostí bylo velice relaxační. 
Motor navzdory absenci vyva-
žováku nikde nepříjemně nebr-
ní, také zrcátka nabízející slušný 
výhled vzad se nechvějí…

Měkčí a stabilní
Stejně jako motor, i podvozek 
je velice důvěryhodný, a to na 
mokru i suchu. Předek má do-
statečný feedback, takže i méně 
zkušený pozná, že začíná klou-
zat, a sportovně cestovní Bridž-
ky BT-021 se svým charakterem 
k FZ8 krásně hodí. Konzerva-
tivní geometrie vám nebude po 
chuti jen tehdy, kdy si budete 
chtít hrát v ostrých zákrutách 
na chuligány, to pak musíte tro-
chu zabojovat. Ale zase jak při-
jdou táhlé rychlé protahováky, 
nevyvede vás z míry ani houpák 
uprostřed zákruty.

Měkčí charakteristika odpru-
žení je vhodná i na méně kvalit-
ní povrch (takže u nás si budete 
pískat – pozn. překl.), její stin-
nou stránkou bude snad jen vět-
ší potápění předku při prudkém 
brždění. Když už jsme u brzd, 
vězte, že přední čtyřpístky jsou 
pěkně citlivé, ale chybí jim po-
čáteční zákus, zato svým účin-
kem i citlivostí překvapí velký 
zadní kotouč.

Zlatá střední cesta
Dobře vymyšlené, dobře vyvi-
nuté a nakonec dobře realizo-
vané. Coby vážní kandidáti na 
post nejlepší praktické motor-
ky pro každý den převyšují FZ8 
a Fazer8 všechny šestistovkové 
rivaly v otázce výkonu a záro-
veň jsou mnohem dostupnější 
a přátelštější než litrové FZ1. Po-
lokapotovaný Fazer8 je jak prak-
tický, tak zábavný, a nahatý FZ8 
má ducha street� ghtera, ale není 
to zlý hoch. Jsou osmistovky zla-
tá střední cesta? Já bych řekl, že 
rozhodně ano. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Martine, jak vás napadlo 

podnikat v oblasti motorek?
Své dětství jsem trávil mezi mo-

tocykly. Asi jako každý kluk jsem 
chtěl mít svoji motorku. Začínal 
jsem klasicky na Jawě 50, protože 
v té době u nás asi ani nic jiného 
dostupného nebylo. Během svého 
mládí jsem vystřídal několik mo-
tocyklů a po studiích jsem začal 
s drobnou výrobou doplňků pro 
kamarády. Postupem času zájem 
o produkty vzrůstal a přišel zlom, 
kdy se tomu člověk musí začít vě-
novat na 100 %. Když se dělají dvě 
zaměstnání najednou, tak se ani 
jedno nedělá pořádně. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Loňský rok nebyl zrovna 

příznivý. Dotkla se krize i vás?
Naštěstí se nás zatím nedotkla. 
Minulý rok jsme dokonce na-
vázali nové kontakty v zahraničí 
a museli jsme navýšit výrobu. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Určitě jste také vyznava-

čem jedné stopy. Preferujete 
rychlost, nebo kochání? Pří-
padně o� road?
Ano, rád se projedu na motorce, 
ale bohužel v sezoně je málo času. 
V práci trávím hodně hodin a ješ-
tě k tomu jsme tento rok začali sta-
vět nové zázemí pro naši � rmu. Ji-
nak na okruhu preferuji rychlost 
a na silnicích kochání :-). 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Zažil jste na motorce 

něco opravdu zajímavého?
Největší můj zážitek je z první dovo-
lené na motorce. Byli jsme s partou 
v Chorvatsku, mně bylo 18 let a měl 
jsem Suzuki RF600. Poprvé na mo-
torce, ještě tak daleko a k moři. Na 
to budu vzpomínat celý život.
 zpovídal Martin Houška
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majitel � rmy RDMoto
Výrobce a prodejce tuningových dílů

MINIROZHOVOR

inzerce

Ahoj, prosím o radu. Když 
nastartuju svoji XT600, po-
řádně kouří. Asi žere olej, 
ale kudy? Kolem kroužků, 
nebo přes ventily?
 Márty 

Márty, nejdříve musíš rozlišit, ja-
kou barvu má kouř a kdy přesně 
se objevuje. Pokud je tmavě šedý až 
černý a viditelný při současné funk-
ci sytiče, nebo u zahřátého motoru 
v okamžiku plně otevřeného ply-
nu, jde o známku bohaté směsi. Je-
li kouř bílý nebo namodralý a mo-
tor jej produkuje i při normálním 

běhu, pak jde o dým ze spáleného 
oleje. V tom případě se do válce 
skutečně dostává buď okolo netěs-
ných pístních kroužků anebo ko-
lem dříků ventilů a jejich vadných 
těsnicích kroužků. V případě staré-
ho a „unaveného“ motoru však nej-
spíš přes obě tato místa. Určitě vy-
pozoruj, jak velká je spotřeba oleje 
na sto kilometrů a rozmysli si, ko-
lik peněz chceš nebo můžeš inves-
tovat do případné opravy. Někdy 
pomohou jen kroužky a přetěsně-
ní ventilů (samozřejmostí je nové 
těsnění pod hlavu), budeš-li však 
chtít opravdu dobrý výsledek, čeká 
tě skoro úplná generálka. Musíš po-
řídit výbrusový větší píst s kroužky, 
nechat přebrousit válec na daný roz-

měr a vyměnit těsnící gufera venti-
lů. Taková oprava už něco stojí, ale 
výsledek je prakticky zaručený.

K poslední možnosti dýmu z vý-
fuku dochází pouze u vodou chla-
zených motorů, a to v případě po-
rušeného těsnění pod hlavou válců 
nebo praskliny v hlavě samotné. 
Kouř bude stejně světlý jako olejo-
vý, ale má naprosto odlišný zápach, 
který se nedá s ničím zaměnit.

Každopádně tato oprava vy-
žaduje poměrně odborné zna-
losti motorů, pokud nejsi v tom-
to oboru více sběhlý, doporučil 
bych raději navštívit servis. Špat-
ně nastavené rozvody nebo utr-
žený šroub v hlavě válce jsou 
zbytečně drahé srandy. 

Jakub Nič, jakub@cmn.cz

XT čadí
Tyhle osmistovky 
jsou dost rychlé 
na to, aby byly 
zábavné, ale 
nesnaží se pilota 
zastrašit
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Více, než byste od svého chopperu očekávali ...
Právě to přináší Honda VT1300CX. Vychutnejte si jízdu 
na tomto drsně krásném radikálním stroji, který svým 
designem působí spíše jako na objednávku postavený 
než sériový model. Je unikátní a unikátně si jeho 
charisma užijete i vy. 
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