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Sotva něco napíšu a už abych 
to opravil. Versys NENÍ 
cestovní enduro. Kawa-
saki naplno říká, že nebyl 

stvořen pro off-road, a prezentu-
je ho jako „adventure sport“. Jen-
že to se v tom našem v určitých 
ohledech omezeném jazyce děs-

ně blbě píše. Dobrodružný spor-
tovec? To je snad ještě horší, než 
kdyby to vymyslel automatický 
překladatel na Googlu. Sportov-
ní cestovní enduro?

Víte co, kašleme na škatulková-
ní. Je to prostě Versys, stejně jako 
menší brácha zaměřený na blbnu-
tí v pohodlném balení na cestách 
všeho druhu, ovšem připrave-
ný zvládat i dlouhé denní přesu-
ny v ukázněném tempu. A dost 
možná je to jediný upřímný stroj 
své kategorie – ostatní se tváří, 
jako že jim terén není cizí, při-

čemž mám pocit, že většina jejich 
majitelů se stejně nepodívá jinam 
než na polní cestu, kterou opatrně 
projedete i na supersportu. Tak-
že se Kawasaki moudře vyprdla 
na nějaké bahňácké vychytávky 
a naservírovala nám čistě silniční 
zábavnou motorku. Dlouhé zdvi-
hy jsou tady prý jen proto, abyste 
dokázali letět i po takovém povr-
chu, kde piloti na natvrdo nasta-
vených sportovních motocyklech 
musejí dát ruku z plynu. Výrobce 
udává, a to mě zaujalo, že i v těch-
to situacích zůstává Versys zenově 
klidný. Východní mystika v sakra 
rychlém balení…

Se sportovním podvozkem
Začneme šáskem. Versys není 
zrovna lehkonožka (myšleno 
tedy na sportovní motorku, pro-
tože mezi cesťáky typu Honda 
Crosstourer, Moto Guzzi Stelvio, 
Triumph Tiger Explorer či Ya-
maha Super Ténéré je naopak le-
houčký jako pírko), a jako tako-
vý potřebuje pořádný podvozek. 
A ten má.

Hliníkový rám pochází ze 
Z1000, dostal jen jiný sklon hla-
vy řízení a výztuhy na bocích 
plus ocelovou podsedlovku (pod 
sedlem je nečekaně hodně mís-
ta), která by měla vydržet i „ces-
tovatelské“ zatížení – Versys uve-
ze 220 kilo! Zůstal i vtipný zadní 
tlumič uložený horizontálně 
(předpětí se nastavuje kolečkem 
hydraulicky). Tohle řešení je vý-
hodné i z toho důvodu, že pře-
pákování nestraší pod motorem, 
tudíž je tu více místa na předko-

moru tlumiče výfuku, což pod-
le Kawy umožňuje použít kratší 
samotnou koncovku. No, zrovna 
ten po straně uložený lauf bych, 
být PR manažerem Kawasaki, 
radši vůbec nezmiňoval – zabít 
jinak zajímavý design motorky 
takovouhle hrůzou.

Přední obrácená vidlice má 
zbrusu novou konstrukci, kdy 
plášť tlumiče je napevno uchycen 
v trubce, má slabší stěnu a vět-
ší vnitřní průměr, tudíž uvnitř 
může běhat větší pístek, což 

znamená větší citlivost. Jak 
na kompresním, tak na od-

skokovém pístku potom 
jsou kromě relevantních 
planžet ještě slabouč-
ké planžety opačné (na 
kompresním odskoko-
vé a naopak), což je dal-

ší novum. Když totiž vid-
lice přechází ze stlačení do 

roztažení či obráceně, nastává 
kratičký okamžik, kdy olej prou-
dí zpět bez kontroly, neboť ventil 
ještě není uzavřen. No a tady je 
uzavřen hned, takže vidle fungu-
je pěkně bez „mrtvých“ míst.

S podvozkem souvisejí i kola 
(litá, jak jinak, s pneumatikami 
120/180, jak jinak) a brzdy. Kla-
sické kawí „vykousané“ kotouče 
jsou tady doplněny o čtyřpístkové  
třmeny vpředu a standard-
ně o ABS. A ne ledajaké, nýbrž 
boschácké poslední generace, jaké 
používá třeba Ninja ZX-10R.

Více síly odspodu
Největší překvapení je motor. 
Že Kawě chybí velké cestovní 
enduro, to všichni věděli, stej-
ně jako že jí chybí velký dvouvá-
lec. Ale že to v Japonsku vyřeší 
tak, že tam bouchnou tu kruťár-
nu z velkého Zeda, to překvapilo. 
Příjemně překvapilo.

Jasně, chybí tady 20 koní 
a osm newtonmetrů, ale mo-
tor přišel jen o špičku, ve spod-
ním a středním pásmu naopak 
má ještě lepší parametry než 
v Z1000, jehož zátah odspodu 
je na čtyřválec impozantní. Tak 
tohle bude pěkná masáž. Pokud 
byste přeci jen chtěli dolovat ko-
níky na úroveň Zeda, rovnou to 
vzdejte, protože to zas tak jed-
noduché není – jsou jiné spalo-
vací prostory, obě vačky, ventily 
i s pružinami a komprese je nižší. 
Stejně tak převodovka má jinak 
kvalty, jedničku s dvojkou kratší, 
zbytek naopak delší, což by mo-
toru, o němž výrobce říká, že je 
neuvěřitelně pružný, mělo vyho-
vovat. A ještě jedna věc, o které 
se tiskové materiály většinou ne-
zmiňují – chrapot ozývající se ze 
sání je prý doslova návykový. To 
také nezní zle.

Aby to neklouzalo
Moderní motocykl si bez po-
kročilé elektroniky ani neprd-
ne (resp. se hrozně špatně pro-

dává), a tak není divu, že Kawa 
Versyse vybavila vším, co před-
loni bylo vzácné a dnes je běž-
né. Versys, kromě již zmíněného 
ABS, disponuje stejnou vypína-
telnou třístupňovou kontrolou 
trakce jako nová mezigalaktic-
ká raketa ZZR1400. Jednička 
a dvojka tedy vycházejí ze systé-
mu S-KTRC použitého na desít-
ce Ninje, jde tedy o sportovní zá-
ležitost umožňující jistý prokluz 
kola a akcelerační wheelie, trojka 
je jako na cestovním 1400GTR 
stupeň „na jistotu“, tedy žádný 
prokluz, žádná jízda po zadním, 
zkrátka ideálka na mokro či do 
města.

Jako na ZZR jsou i tady dvě 
motorové mapy, jedna „ostrá“ 
a druhá s výkonem omezeným 
na 75 % a s jemnější reakcí na 
plyn. Přepínají se, stejně jako 
KTRC, čudlíčkem na pravém ří-
dítku a zvolenou variantu vidí-
te na displeji přístrojové desky. 
Čímž se elegantně dostáváme 
k jezdeckému rozhraní…

Pohodlné sezení
Přístrojovka mi přijde opticky 
velice povedená a kromě zmiňo-
vaných plus běžných údajů umí 
ukázat i palivo v nádrži, teplo-
tu vody a vzduchu, okamžitou 
i průměrnou spotřebu a dojezd, 
a nechybí ani má oblíbená kon-
trolka „praní vlny“ alias ECO 
ukazatel indikující ekonomickou 
jízdu. Když budete šikovní, prý 
by vám 21litrová bandaska moh-
la vydržet na čtyři sta kilásků.

K nádrži jsou plasty „přile-
peny“ nejen pro vzhled, nýbrž 
i jako funkční ochrana pilota 
před povětřím. Optimálně na 
svoji výšku si také můžete nasta-
vit přední plexi štítek, a to plynu-
le v rozmezí 30 mm a bez použití 
vercajku.

Kromě dobré ochrany Kawa-
saki vyzdvihuje i povedenou jez-
deckou polohu. Je prý napros-
to přirozená a pohodlná a je jen 
na vás, jestli do zatáček budete 

vysedávat, lámat motorku pod 
sebe nebo sedět jako prkno – ni-
kdy vám nebude nic překážet. 
Hodně práce si konstruktéři dali 
se sedlem a otevřeně se mluví 
o 1000kilometrových výletech. 
Jsou tady různé hustoty výplně 
a sezení pro spolujezdce je do-
konce údajně nejkomfortnější ze 
všech strojů Kawasaki! Hm, vza-
du sice jezdím nerad, ale tohle 
snad při testu vyzkouším. A víte, 
že se už docela těším? Nový Ver-
sys totiž minimálně po technic-
ké stránce vypadá velice zajíma-
vě. Já mu snad ten strašný výfuk 
odpustím. 
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PŘEDSTAVENÍ Motor i rám 
ze Z1000

Tohle je silničák, 
ne enduro!

inzerce

Kawasaki se moudře vyprdla 
na bahňácké vychytávky 
a naservírovala nám čistě silniční 
zábavnou motorku

Jan Rameš
honzis@cmn.cz
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Kawasaki Versys 1000

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
77 × 56 mm, kompresní poměr 10,3:1, 
vstřikování Keihin ∅ 38 mm, dvě motorové 
mapy, kontrola trakce, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu USD vidlice ∅ 43 mm, zdvih 
150 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 150 mm, obojí 
nastavitelné předpětí a odskok, brzdy s ABS 
vpředu 2 kotouče ∅ 300 mm, čtyřpístkové 
třmeny Tokico, vzadu kotouč ∅ 250 mm, 
jednopístkový třmen, pneu Pirelli Scorpion 
Trail vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Rozměry: délka 2235 mm, šířka 900 mm, 
výška 1405 mm, sedlo 845 mm, rozvor 
1520 mm, úhel řízení 27˚, stopa 107 mm, 
světlá výška 155 mm, nádrž 21 l, užitečná 
hmotnost 220 kg

TEchNicKé úDAjE

Objem 1043 cm3

Výkon 86,8 kW/118 k@9000

Točivý moment 102 Nm@7700

Hmotnost 239 kg (provozní)

Cena 309 000 Kč

Kdybych měl říct jeden čtyřválcový motor, který mě za loňskou sezonu 
zaskočil svým zátahem, byl by to motor ze Z1000. Tenhle jaderný reaktor 
nyní Kawa lehce umravnila a namontovala do cestovního endura. I tak si 
myslím, že nový litrový Versys bude nejdivočejším strojem své kategorie.

VybAVEN NA cESToVáNÍ
Kawasaki rovnou přichází i s verzí Ver-
sys 1000 Grand Tourer, která z univer-
zála dělá dálkařský stroj. Tankpad na 
nádrži je jen drobnost, daleko důleži-
tější jsou chrániče rukojetí s hliní-
kovou konstrukcí a úplně nejdůležitěj-
ší jsou pochopitelně kufry, a to hned 
plná sada, a ještě v barvě stroje. Boční 
kufry s logem Kawasaki mají po 35 li-
trech, topcase má litrů 47 a vejdou se 
do něj dvě helmy. Příplatek 29 tisíc zní 
jako solidní nabídka.

Expres na vysoké noze

Vypadá pěkně, umí toho dost...

Z1000 na vysokých nohách? No, možná...

Kufry a dalších pár drobností 
za ten mírný příplatek určitě stojí


