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TEST Motor, ten 
vás dostane

Pomalu jezdit 
asi neumí

Superbike pro 
každý den

Ani se nemusím dívat na 
tachometr, vím naprosto 
přesně, kolik jedu. Ta dvě 
auta, co jsem předjel před 

svým oblíbeným esíčkem, jsem 
minul, jako by tam parkovala. 
Každý motor má takové své pás-
mo, v němž se cítí nejlépe, běží 
zlehka, doslova zpívá. Míň se mu 
jet nechce, protože když se nehlí-
dáte, lezou otáčky samovolně výš, 
a naopak když ho držíte pod kr-
kem moc, už je všechno takové 
napnuté. Stav, o němž mluvím, 
je přiměřeně plynu a pocit „teď 
je to tak akorát“. U téhle Kawy je 
to nějakých 7000 otáček, což dělá 
na šestku 160 km/h. Supersporty 
jsou alespoň nepohodlné, takže 
se víc hlídáte, ale tahle kapotova-
ná zelená střela si tady řádí, jako 
by jí patřily všechny okresky svě-
ta. Tak akorát pohodlná, tak ako-
rát sportovní, a ohavně rychlá. 
To není zdravá kombinace. Bože, 
snad mě nechytnou, na tomhle se 
fakt pomalu jet nedá…

Polidštěný superbike
Psal jsem to už v představovač-
ce téhle motorky loni v čísle 49, 
„esikso“ je jedním ze strojů vra-
cející se vlny „sporťáků pro lidi“. 
V 90. letech se objevily nadupané 
superbiky, nesrovnatelně spor-
tovnější než cokoli dříve vyro-
beného – ZX-9R, ThunderAce… 
Dnes na tyhle motorky vzpomí-
náme jako na stroje, s nimiž se 
ještě dalo rozumně jezdit po sil-
nicích, protože z dnešního po-
hledu byly mnohem větší, těžší 
a měly pohodlnější ergonomii, 

než zet-iks-desítky a er-jedničky, 
které přišly potom. Honba za co 
nejextrémnějšími sportovními 
motocykly však výrobce doved-
la do slepé uličky, kdy se z dříve 
dobře prodávané kategorie stala 
málem kusová záležitost pro čis-
té okruháře.

Říkám s čistým svědomím, že 
kdo současné superbiky a super-
sporty dráždí v běžném provo-
zu, je masochista. Co však vybrat, 
když se člověk nechce vzdát kapot 
a sportovního charakteru, tedy sil-
ného motoru, kvalitního pevného 
podvozku a dobrých brzd, a záro-
veň se nechce nechat vyhnat pou-
ze na závodní dráhy? Tahle Kawa 
nyní totálně mění pohled na spor-
tovní cestovní motocykly. Před 
patnácti lety by to byla královna 
superbiků, dnes je to královna sil-
ničních sporťáků.

Drama už od pohledu
O tom, že tenhle více než spor-
tovně cestovní stroj je stroj hlav-
ně sportovní, svědčí už design. 
Dravost z něj čiší všemi šroubky, 
pro designéry nebyla žádná hra-
na dost ostrá. Boční silueta připo-
mínající nahrbeného býka (nebo 
jakékoli jiné zvíře, ale býk je do-
statečně úderný) dává jasně na 
srozuměnou, že tohle nemá být 
příjemný stroj na nákupy pro vaši 
babičku. Parádně vypadá drama-
ticky tvarované plexi, v nejnižší ze 
tří nastavitelných poloh vyslove-
ně láká, aby na něj člověk načmá-
ral péra a motorce tak nadělil in- 
diánskou čelenku. Líbivá je i par-
tie kolem světel, která každé mo-
torce dává tvář (můžete mít sebe-
lepší tvary a techniku, ale když má 
váš stroj „blbej ksicht“, jste v loji), 
ačkoli tady jsem měl pořád pocit, 
že už jsem ji někde viděl. Už vím, 
Fároš 2006, hlavně tou „ťuklou“ 
špičkou čumáku!

Zadní část s krásným ledko-
vým světlem potom připomíná 
naháče Z1000, což není tisková 
chyba, ono totiž esikso JE kapo-
tovaný velký Zed s jinými řídítky, 
upraveným sedlem, větší bandas-
kou a s větším místem pod sed-
lem a s madly pro spolujezdce. Jo 
a s rozvorem delším o 5 mm, to 
díky o zoubek menší zadní rozetě. 
Rozhodně nemusíte být zklama-
ní, takhle se dneska tyhle motor-
ky dělají (GSX-F je oblečený Ban-
dit, CBR600F zase Hornet) a je to 
vysoce efektivní způsob. Pakliže 
by se dělal zbrusu nový stroj sa-
mostatně vyvinutý od píky, stál 
by mnohem víc a stejně by kon-
struktéři skončili na tom samém.

Na nahatém Zedovi jsem nejel 
a po svezení na esiksu toho ani ne-
lituji. Když si vezmu, jak jede to-
hle, a představím si, že na Zedovi 
máte streetová řídítka a divočejší 
převod… Kdepak, SX bude mno-
hem racionálnější varianta.

Více je někdy více
Posaz je na SX přesně takový, jaký 
slibuje vzhled i zaměření stro-
je. Dostatečně sportovní na to, 
abyste si v zatáčkách nepřipadali, 
jako když krotíte pojízdný gauč, 
a zároveň přiměřeně komfort-
ní v tom ohledu, že po 200 kilo-
metrech nejste zralí na návštěvu 
ortopeda. Řídítka jsou spíše vyš-
ší a ani nejsou moc zahnutá, zato 

příjemně široká, nohy ohnuté 
tak akorát. Zpočátku mě trochu 
rozčilovalo, že se opírám patami 
o výfuky, ale po chvíli jsem to už 
ani nevnímal. Jde jen o kryty, tak-
že nemusíte mít strach, že byste si 
spálili podrážky.

Sedlo musím pochválit za 
jeho tuhost i za „nízkost“, méně 
za tvar. Jeho boční hrany jsou 
o chloupek ostřejší. Pakliže se 
pohybujete v zatáčkovitém teré-
nu a pořád přesedáte z jedné půl-
ky zadku na druhý, je to v poho-

dě, ale stačí jet delší dobu v klidu 
a sedět bez hnutí, a začnete po-
ciťovat, že vás hrana tlačí do 
stehna. Řekl bych, že to není tak 
markantní jako na Yamaze FZ1, 
ale znát to je. Minimálně když je-
dete v džínách nebo textilu, kůže 
to možná dokáže odfiltrovat.

Pozitivně u Z1000SX působí 
fakt, že nejde o malou motorku. 
Protože více je prostě někdy více. 
Supersporty malé být mohou, ba 
přímo musí, ale když máte na 
motorce trávit stovky kilomet-
rů v běžném provozu, potřebu-
jete trochu životního prostoru. 
Stejně tak „papíráky“ na silnici 
akorát poskakují, zatímco stroj 
s dobrou „jateční váhou“ je lep-
ším společníkem. V těchto ohle-
dech je Kawa výborně vybave-
ná, jejích necelých 230 kilo je tak 
akorát. Navíc dnešní kila a kila 
před 15 lety nejsou stejná, dnes 
se neustále řeší centralizace hmo-
ty a Z1000SX není výjimkou: vý-
fuky jsou co nejvíce připlácnuté, 
horizontálně umístěný zadní tlu-
mič a lehký podsedlák také děla-
jí svoje.

Pro větší lidi
Jízdě předchází vždy kontrola 
ovládacích prvků. Čudlík na war-
ningy vlevo, to mám rád, z čeho 
naopak na větvi nejsem, je spoj-
ková páčka. Dost daleko od řídít-
ka a není nastavitelná, což zamrzí, 
minimálně když si uvědomíme, 
že Kawa dává nastavitelné páčky 
i na mnohem levnější motocykly.

O přístrojové desce Kawa tvrdí, 
že je převzatá ze ZX-6R, no ne-
vím, podle mě je to klasická kom-
binace ručičkového otáčkoměru 
(červené pole od 11 tisíc) a digi-
tálního budíku, šestkovou Ninju 
bych v tom nehledal. Tachometr, 
pár počítadel kilometrů, hodiny 
a palivoměr, prostě takový ten in-
formační standard, chybí jen tep-
loměr chladicí kapaliny.

Pod přístrojovkou najdete de-
centně ukrytou páčku aretace 
plexi. Taková nenápadná klapka, 
kterou když zmáčknete, můžete 
štítek nastavit do tří různých po-
loh (spodek je napevno, vršek se 
vyklápí dopředu a tím se zvedá). 
Samozřejmě že se to nemá dě-
lat za jízdy, ale když potřebujete 
otestovat, která z těch poloh vám 
sedí nejlíp… Jenže mně neseděla 
pořádně ani jedna. Probíral jsem 
to s Jirkou Smolou z Kawy a při-
šli jsme na to, že tohle je jedna 
z mála motorek, kterou Japonci 
udělali pro velké lidi. Protože Jir-
ka má moc centimetrů a já málo, 
a pro něj je to prý jedno z nejlep-
ších plexi a já z něj mohl zešílet. 

Krutá zelená střela
Nejste okruháři, ale rádi jezdíte svižně? Nechcete 
superbike, protože je nepohodlný a nepraktický, 
ale toužíte po sportovní motorce? Tahle nová 
Kawa se vám bude líbit. Je to ukrutná zbraň 
maskovaná za stroj pro každodenní použití.

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák
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Prý vychází ze ZX-6R, ale 
podle mě je to normální 
slušná sportovně cestovní 
přístrojovka

Tahle motorka je 
zlá už od pohledu. 
Aby ne, když vychází 
z nahatého Z1000
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Při mých 173 cm mi totiž sice od-
klánělo báječně vzduch z těla, ale 
hnalo jej přímo na spodní část 
helmy, a to mi dělalo ukrutánský 
aerodynamický randál, ať jsem 
jel 60 nebo 160. Takže prckové 
buď špunty od uší, nebo jiné ple-
xi. Nebo jinou helmu. Bavíme se 
o té nejvyšší poloze, při nejnižší 
totiž funguje přesně tak, jak jeho 
tvar napovídá (skoro naháč) a na 
druhou to není o moc lepší. Ale 
zase jsem měl v helmě klid. Takže 
jsem to řešil plégem nahoře a za-
lehnutím na nádrž…

Žádná houpajda
Jenže v tu chvíli jdou do háje veš-
kerá předsevzetí o dodržování 
rychlosti (kromě obce, tam pro-
stě rychle nepojedu, i kdyby tam 
byla šestiproudovka a nikde ni-
kdo) a ta bestie zelená vás ještě 
ponouká, ať koukáte přidat po-
řádně, že ona ještě může. Ona to-
tiž může fakt dost.

Základem je pořádný podvo-
zek, jenž možná na okruhu ne-
bude dosahovat kvalit závodních 
Öhlinsů, ale na okreskách funguje 
přesně tak, jak má. Předek je plně 
nastavitelný, vzadu nepoštelujete 
jenom kompresi, a standardní set-
up je pěkně tužší, žádná houpajda. 
Vyšší hmotnost (myšleno v po-
rovnání se supersporty) přitom 
pracuje ve váš prospěch, motorku 
hned tak něco nerozhází, a přitom 
se ještě pořád dá mluvit o agilitě 
v zatáčkách. Výborné jsou potom 
brzdy, které sice mají spíše menší 
kotouče i průměr pístků v brzdi-
čích (30 mm, supersporty míva-
jí 32 nebo 34), ale rozhodně patří 
k tomu nejlepšímu, co se na tento 
druh motocyklů dává.

V hlavní roli motor
Co mě úplně dostalo, to byl mo-
tor. Vážně. Už dlouho mě žádný 
čtyřválec tak neoslovil jako prá-
vě u Z1000SX. Bručí si, chrchlá, 
jako každá správná Kawa, a je to 
celkem sexy. Dokonce i ty mírné 
vibrace velkému čtyřválci odpus-
títe. A už ze zvuku na volnoběh 
poznáte, že tohle není žádné piš-
tidlo, ale pořádný objem nacpaný 
spoustou koní.

Technicky vzato, tohle jádro 
je udělané hlavně na krouťák. 
V Kawasaki opět podváděli, jako 
to dělali už dříve u ZX-6R, kdy 
vedle závodní šestistovky pro-

dávali stejný model s motorem 
636. Tenhle litr totiž není žádný 
litr, ale má 1043 kubíků. Jeho sací 
hrdla s oválnými klapkami mají 
uzoučký průměr 38 mm, což je 
dobré právě pro spodek otáček, 
ve vrchu naopak potřebujete vel-
kou díru a spoustu vzduchu. Pro-
stě krouťákový motor.

A taky že jo. Ale jaký! Byl jsem 
na něj hodně ošklivý, protože jsem 
ho aspoň jednou chtěl nachytat na 
švestkách, takže jsem třeba jel na 
šestku v koloně asi 45 km/h, ne-
celé dva tisíce otáček, a ono mu to 
bylo jedno. A tak jsem mu dal plyn 
– a ta potvora zelená se ani neza-
kuckala, ani neškytla, ale začala 
hučet a natahovat a za chvíli už 
zase letěla jako transkontinentální 
střela. Když chcete svižný provoz, 
stačí točit přes 4000 a vystačíte si 
s posledním, maximálně předpo-
sledním kvaltem. Zátah velkého 
čtyřválce je i v tomto režimu hod-
ně zajímavý, prostě jen otočíte ply-
nem a z auta daleko před vámi se 
stane auto daleko za vámi. Táhne 
to fakt hodně.

Jako každý čtyřválec, i tenhle 
ještě více ožije nad sedmitisíco-
vou hranicí. Tam už je fajrák pod 
vámi rozhořený naplno a máte 
pocit, že sedíte na reaktoru. Klid-
ně byste motoru hádali víc než jen 
necelých 140 koní. Hlavně je to 
takový použitelný výkon. I když 
si musíte hodně rozmyslet, kdy jej 
použít, protože čísílka na tacho-
metru potom skáčou pořádným 
fofrem. A celkem pak i ubývají 
čtverečky na palivoměru…

Zelený adrenalin
Tahle nová Kawa je bez disku-
sí tou nejsportovnější motor-
kou, která si ještě může nechat ří-
kat sportovně cestovní. Ačkoli já 
bych ji spíš překřtil na sportov-
ně silniční, to aby bylo jasné, že 
to není okruhovka, ale cestování 
bych tam zbytečně neprotěžoval. 
Ne že by to nezvládla, pohodlná 
je na to dost (i když sedlo a plexi 
bych pro sebe asi podrobil lehké-
mu tuningu), jenže si ji na cestu 
kolem Evropy asi nikdo moc po-
řizovat nebude. Tohle je bajk pro 
týpky, kteří jsou příliš punk na 
to, aby se navlíkli do barevných 
kombinéz a začali obrážet okru-
hy, ale naopak je ten běžný každo-
denní život za řídítky baví a mají 
rádi adrenalin. Nejen ten, který 

jim vyplaví naši spolubojovníci 
na silnicích, od osmnáctiletých 
tunerů Felicií přes blondýny nebo 
plešatý týpky s velkým zlatým ře-
tězem v X6 s černými skly po dů-
chodce ve škodovkách, ale hlav-
ně ten „motorkový“. Toho jim 
Z1000SX vyplaví dostatek. A ur-
čitě bude mít zelenou barvu… 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Asko KC.
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TeChniCKé údAje

Kawasaki Z1000SX

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 138 mm, 
nastavitelné předpětí a odskok, brzdy Tokico 
vpředu 2 kotouče ∅ 300 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 250 mm, 
jednopístkový třmen, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/50ZR17

Rozměry: délka 2105 mm, šířka 790 mm, 
výška 1170/1230 mm, sedlo 820 mm, rozvor 
1445 mm, úhel řízení 24,5°, stopa 102 mm, 
světlá výška 135 mm, nádrž 19 l

Objem 1043 cm3

Výkon 101,5 kW/138 k@9600

Točivý moment 110 nm@7800

Hmotnost 228 kg (provozní)

Cena 309 000 Kč

jAK Se Z nAháče dělá SporToVní CeSťáK
Recept je jednoduchý: vezmete svou agresivní nahatou motorku, dáte jí dvojitá řídít-
ka (nebo ani to ne), kapotu, případně upravíte převod a máte hotovo. Výsledek bývá 
povedený.

KawasaKi Z1000
Z tohoto svalovce testované SX pochází. Design je takřka brutální, však také byl číslem 
jedna v zadání konstruktérů. Naštěstí funkce nebyla podřízena vzhledu a Zed je právo-
platným pokračovatelem rodu.

BMw K 1300 s/K 1300 R
No dobře, tohle je trochu jiná písnička, tohle jsou obě motorky pro totální psychopaty. 
Jestli máte pod zadkem 173 nebo 175 koní, je asi jedno…

Honda CB600F HoRnet/CBR600F
Honda letos znovu vrací do své nabídky „efko“ CBR. Ovšem tahle motorka nemá s mi-
nulými generacemi technicky pranic společného, je to oblečený Hornet, což poznáte 
i při jízdě.

suZuKi Bandit 650/GsX650F
U Suzuki má Bandit funkci prostě MOTORKY (a dobré) a kapoty na „efku“ jsou tady spíše 
kvůli ochraně než sportu. Stejný fígl umí Suzuki i s dvanáctsetpadesátkou.

YaMaHa XJ6/XJ6 diveRsion F
Anebo Yamaha. Ta nic nemaskuje a rovnou přiznává, jak její celokapotovaný Diversion 
vznikl, že je to jedna rodina, do níž patří ještě polokapota.

Pěkná zatáčka. Ale 
než jsme udělali první 

fotku, projel pošťáckej 
náklaďák a všechno 

zlil naftou, proto ten 
(ne)náklon

Plexi je nastavitelné do tří poloh... ...akorát prckům dělá hrozný randál do helmy


