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Ostatní značky bojují s kri-
zí o přežití, německému 
BMW se ale neuvěřitel-
ně daří. To je také důvod, 

proč mohlo vyvinout a přivést 
na trh motocykl, jenž se dá bez 
diskusí označit za revoluční. Zá-

kladem všeho je samozřejmě řa-
dový šestiválec, to je největší lá-
kadlo, ale není to jediná věc, která 
z káčka dělá jeden z nejzajímavěj-
ších strojů současnosti.

Gétéelo bylo letos uvedeno 
na trh spolu se svým dvojčetem, 
sportovním modelem GT, jehož 
test z Jihoafrické republiky jsme 
vám přinesli již před třemi týd-
ny. Stejně tak technice už jsme 
se detailně věnovali minulý rok 
v červenci, kdy jsem jako jeden 
z mála světových novinářů ve vý-
voji v Mnichově šestiválcové stro-
je viděl poprvé. Ovšem tohle, to 
už je regulérní český test, týden 
a 700 km v sedle!

Tohle není Karosa
Když ke GTL přijdete, máte po-
cit, že jste se ocitli u vesmírné 
lodi Enterprise. Velká motorka? 
Jasně, ačkoli vlastně ne tak vel-
ká, jak se dalo čekat. Každopádně 
do kolonky „majestátní“ ji zařadí-

te určitě (sesterské GT je výrazně 
subtilnější). Ale ty tvary – ostře 
řezané rysy, žádná optická odu-
lost, která se dá vytýkat konku-
renci, jež je také o dobrý půlme-
trák těžší.

A právě fakt, že na své rozměry 
je motorka překvapivě lehká, ob-

jevíte, jen co přehodíte nohu přes 
sedlo. Electru Glide máte vůbec 
problém zvednout ze stojánku 
a když už tak učiníte, cítíte veške-
rou tu hmotu pod sebou, ovšem 
tohle nejtěžší a nejluxusnější 
Bávo současnosti dává pocit nor-
mální motorky, a ne jednostopé 

Karosy. Vlastně mě to zklamalo, 
už jsem si sháněl námořnický ob-
leček, abych byl stylový, až vyplu-
ji na cesty parníkem, čekal jsem 
takové to povznášející „hele, to-
hle by ze země nezvedla ani parta 
ukrajinských zedníků a já to do-
kážu řídit“, a ono nic. Prostě mo-
torka jako každá jiná.

Protože, a to je důležité říci, 
GTL není luxusní cestovní koráb, 
jeho označení znamená Gran Tu-
rismo Luxury, luxusní gran tu-
rismo. Není to tedy přímý ná-
stupce K 1200 LT, stroj plný 
okázalého komfortu, ovšem 
pohodlí je tady pořád víc než 
dost a ještě se sportovním 
nádechem. Jako u luxusních 
sedanů téhle značky.

Vyberte si sezení
Zatímco Gold Wing či zmi-

ňované K 1200 LT potřebu-
jí k životu couvačku, zde chy-
bí, a přestože jsem se na to díval 
s obavami, mohu potvrdit, že gé-
téelo žádnou páku s nápisem Re-

verse nepotřebuje. I se svými 173 
centimetry a fyzickou konstitu-
cí hajzlového pavouka jsem bez 
problémů s motorkou manipulo-
val na tvrdé štěrkové cestě a kdyby 
se mi pod nohy nepletly stupačky, 
byla by to úplná paráda – motor-
ka je v bocích pěkně úzká. Při jíz-
dě k umístění stupaček nemám 
žádných výhrad, pokud se těm 
velkým gumovým bagům dá ješ-
tě říkat stupačky. Stejně tak doza-
du k řidiči natažená řídítka dávají 
pocit, že lépe už to nejde.

Základem dobré manipula-
ce na místě a pohodlného sezení 
za jízdy je však bohatě polstrova-
né sedlo, které je stejně jako ru-
kojeti vyhřívané, a to i pro spo-
lujezdce (pilot má nastavení 
teploty do pěti stupňů, spolujez-
dec do dvou).Výraz „bohatě pol-
strované“ nezaměňujte za měk-
ké, sezení je naopak tužší, což mě 
překvapuje (K 1300 i velká géesa 
jsou pověstné svými měkkými se-

dačkami) a těší, neboť mně se na 
tužších sedlech cestuje lépe. V zá-
kladním provedení je výška sedla 
pouhých 750 mm a byť jsem pr-
cek, asi bych na cesty volil o tři 
centimetry vyšší variantu, neboť 
takhle se mi kolena zdála až zby-
tečně skrčená – nohy máte spíše 
pod sebou než před sebou. Ale já 
mám s koleny po čase problém na 
každé motorce…

U sedla ještě chvíli zůstane-
me – nebylo by to BMW, kdyby 
se nesnažilo vyjít vstříc majite-
lům různých druhů pozadí (na 
cestovní motorce vás padnoucí 
sedlo zajímá především). Takže 
kromě standardního a zmíněné-
ho vyššího nabízejí Němci ještě 
další dvě sedla, obě nastavitelná, 
a to buď 780/800 nebo dokonce 
810/830 mm!

Motorkový iDrive
Že šestiválcové káčko je skuteč-
nou lodí Enterprise, vás přesvěd-
čí pohled na řídítka – čudlíků 
jako v raketoplánu! A z přístro-

jovky jdete de� nitivně do kolen. 
Ne z dvojice kruhových budíků 
a sady kontrolek, nýbrž z velkého 
TFT displeje, kde vlastně probíhá 
veškeré dění na palubě, tedy po-
kud se zrovna nevěnujete takové 
nepotřebné záležitosti, jakou je 
samotná jízda.

Ale ač se to na první pohled 
zdá jako záležitost pochopitelná 
pouze absolventům postgradu-
álu na matfyzu, věřte, že ovládá-
ní je velice intuitivní. Základem 
je kolébkové tlačítko Menu, jímž 
proklikáváte šest různých „tema-
tických okruhů“ (obecné infor-
mace, podvozek, navigace, vy-
hřívání rukojetí, vyhřívání sedla, 
nastavení motorky) a následně 
točíte a potvrzujete věncovitým 
Multi-Controllerem na levé ru-
kojeti. Takový motorkový iDrive. 
Vrchní část tlačítka Menu lze na-
de� novat jako „rychlou volbu“ – 
jen kosočtvercový piktogram mi 
nepřijde moc šťastný, odstavte 
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Zatraceně rychlá Enterprise

Do boje o krále 
cestovních strojů vyráží 
letos BMW se svým 
šestiválcovým K 1600 
GTL. Svezení je to ale 
překvapivě sportovní.
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už jsem si sháněl námořnický ob-
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pohodlí je tady pořád víc než 
dost a ještě se sportovním 
nádechem. Jako u luxusních 
sedanů téhle značky.
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Zatímco Gold Wing či zmi-
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Jakmile si nastavíte potřebné záležitosti 
(podvozek, motorovou mapu, plexi, 

hudbu, no prostě všechno!) a vyrazíte, 
nestačíte zírat, jaká je gétéelo jízda!

Kus motorky?
To teda.
Ale ovládá se 
neuvěřitelně lehce
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motorku před barem a to by bylo, 
aby vám někdo obrázek lehce ne-
poupravil…

Na levé kapotě je ještě pár 
kno� íků k audiu (rádio nebo přes 
USB připojený MP3 přehrávač či 
iPod, hraje buď z repráků, nebo 
přes bluetooth do helmy), a to 
je snad už opravdu vše. Ještě vy-
myslet, do kterého ze tří kufrů 
(do každého se vejde helma, do 
topcasu dokonce dvě) a dvou ka-
potážových přihrádek si dát věci, 
zmáčknout čudlík centrálního 
zamykání, čímž se všechno uza-
vře (velice praktické), otočit klíč-
kem a…

Šestiválec!
Od první chvíle víte, že tam těch 
šest hrnků je. Chod je úplně mě-
koučký, ačkoli z výfuků se ozývá 
spíše necestovní chrchlání a vrče-
ní. Cítíte, že uvnitř se dějí hroz-
né věci, ale navenek se šestiválec 
projevuje – no prostě jako šesti-
válec. Vezmete za plyn a zježí se 
vám chlupy na zádech, jak ručič-
ka vystřelí vzhůru a motor zapiš-
tí jako stará em-trojka. Vzhledem 
k použití elektronického plynu to 
není ani nemůže být taková ta in-
stantní reakce motorek, které mají 
škrticí klapky ovládané lankem – 
z volnoběhu, jenž je směšných cca 
900 otáček, je zpoždění citelné, 
ale za jízdy nepoznáte nic.

Je jen na vás, jestli si tlačítkem 
na pravém řídítku zvolíte motoro-
vý režim Rain, Road nebo Dyna-
mic, já si oblíbil poslední jmeno-
vaný, protože tam šestiválec teprve 
ukáže, co v něm vězí. Použitelné 
otáčkové spektrum je vtipné – je 
úplně jedno, co máte zařazeno za 
kvalt i kolik motor točí, prostě oto-
číte plynem a motorka buď zrych-
lí normálně, nebo raketově. Není 
problém loudat se na patnáct set, 
když točíte přes tři, tak to celkem 
odsejpá, a jakmile ručička otáčko-
měru přeleze čtyřku, je už akcele-
race nekompromisní. Dejte šest, 

sedm tisíc a učůrnete si blahem 
z toho zvuku…

Na pár otáček
Abyste nenabyli dojmu, že jde 
o superbike – navzdory značné-
mu výkonu a brutálně vypada-
jící hodnotě točivého momentu 
se šestiválec projevuje úplně ji-
nak, než by tomu bylo u čtyřhrn-
ku podobných parametrů. Tenhle 
motor je vysloveně točivý, není to 
lenoch, u něhož dominuje hutný 
zátah vespodu a nahoru se mu 
nechce. V Mnichově nám vývo-
jáři říkali, že klikovce museli při-
dat nějakou hmotu, aby motor 
nebyl tak vzteklý a měl více ces-

tovní charakteristiku, a řekl bych, 
že mohli ještě něco přihodit. Já 
jsem byl z toho sportovního pro-
jevu v sedmém nebi, dvě kila jsou 
na tachometru dřív, než řeknete 
borůvkový koláč, ale nevím, jak 
se na budou tvářit padesátiletí 
majitelé starých cesťáků bavorské 
značky. Ti asi budou pěkně valit 
oči…

Já zase valil oči na převody. 
Káčko má špajzku nakvaltova-
nou jako běžné benzínové auto 
a na šestku jedete při 4000 otáč-
kách přes 140 km/h! To pomáhá 
udržet spotřebu takhle velké mo-
torky (obrovská čelní plocha cit-
livá na vítr, s pilotem vždy přes 

400 kilo, velkoobjemový silný 
motor…) na slušné úrovni. Na 
okreskách jste pohodlně pod šes-
ti litry, a to i při slušném kvapíku. 
Když budete dodržovat předpisy 
a moc za to netahat, dostanete se 
snad pod pět!

Stojí za ty prachy?
Na nové šestnáctistovky jsem se 
osobně těšil moc. Ale šestiválec 
mě přesvědčil, že je pořád co obje-
vovat – čekal jsem brutální zátah 
odspodu a těžkopádné hovado, 
ale motor se ukázal jako neuvěři-
telně plynulý a točivý. Vážně je to 
něco jiného než čtyřhrnek.

A gétéelo jako takové? Chvíli 
jsem k němu musel hledat cestu, 
protože jsem jej zprvu bral jako 
nástupce eltéčka, a to není. Až 
když jsem pochopil, že v BMW 
nedělali zaoceánský parník, ale 

hodně komfortní gran turismo, 
začalo všechno dávat smysl. Jo, 
tak tuhle motorku bych si nechal 
líbit. Spousta futuristických vy-
chytávek v čele s výborně fungují-
cím naklápěcím xenonem vpředu 
(podle rychlosti a úhlu náklonu 
se naklání a svítí tak do zatáčky 
– a je fakt mazec, jak to fachčí!), 
tempomat, muzika, jakýsi motor-
kový iDrive na ovládání prakticky 
všeho, slušná, i když ne bezpre-
cedentní ochrana proti povětří, 
podle očekávání super podvozek, 
který spolu s nečekanou ovlada-
telností dává zapomenout, že je-
dete na motorce, co má 350 kilo, 
no a pak ten šestiválec…

Máte-li pozitivní vztah k mo-
derním technologiím, cesto-
vatelské sklony a špetku spor-
tovního ducha, neměli byste se 
k téhle motorce přibližovat, do-
kud nebudete mít potřebný obo-
lus na účtu. Protože hrozí oprav-
du veliké nebezpečí, že si ji už po 
krátkém svezení poběžíte objed-
nat. BMW těžko bude mít trable 
s prodejem, byť káčko není mo-
torka pro nižší sociální vrstvy. 
Ale neřekl bych ani, že je drahé 
– něco přes šest set tisíc v plné 
palbě mi, vzhledem k tomu, co 
GTL nabízí, přijde jako férová 
nabídka. Původně jsem čekal 
o kilo víc. A ta motorka by za to 
pořád stála.  

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma BMW Motorrad Česká 
republika.
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Šestiválec
je něco jiného

Luxusní GT
v plné výbavě

Překvapivě snadná 
ovladatelnostBMW K 1600 GTL

inzerce
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TECHNICKÉ ÚDAJE

BMW K 1600 GTL

Motor:  čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový šestiválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
72 × 67,5 mm, kompresní poměr 12,2:1, 
vstřikování BMS-X ∅ 52 mm,
elektronický plyn E-gas se třemi módy 
(Dynamic, Road, Rain), kontrola trakce 
DTC, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod
kardanem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový 
rám, vpředu zavěšení Duolever, zdvih 
125 mm, vzadu jednoramenná hliníková 
kyvná vidlice (zavěšení Paralever)
s jedním tlumičem, zdvih 135 mm, 
elektronicky nastavitelné odpružení
ESA II, brzdy Brembo s částečně 
integrálním ABS, vpředu 2 kotouče
∅ 320 mm, čtyřpístkové třmeny,
vzadu kotouč ∅ 320 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/55ZR17, lité ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2489 mm, šířka 
1000 mm, výška 1465 mm, sedlo 750 mm, 
rozvor 1680 mm, úhel řízení 27,8˚,
stopa 108,4 mm, nádrž 26,5 l (rezerva 4 l), 
udávaná spotřeba 4,6 l/100 km při
90 km/h, 5,9 l/100 km při 120 km/h,
top speed omezený na 220 km/h,
užitečná hmotnost 212 kg

Objem 1649 cm3

Výkon 118 kW/160,5 k@7750

Točivý moment 175 Nm@5250

Hmotnost 348 kg (provozní)

Cena 568 000 Kč
(testované provedení 624 725 Kč)

VÝBAVA: VÍC TOHO NEJDE
Potěšitelná zpráva pro ty, kdo neradi 
listují katalogy příslušenství (znáte ně-
koho takového?): na tuhle motorku už 
toho moc navěsit nejde. Má totiž v zá-
kladu prakticky vše. Když si navolíte 
Safety Pack (21 425 Kč za adaptivní 
světlomet, kontrolu trakce a kontro-
lu tlaku v pneumatikách) a Comfort 
Pack (35 300 Kč za LED přídavná svě-
týlka dole, elektronický podvozek ESA 
II, centrální zamykání všech úložných 
prostorů a alarm), moc vám toho nezbude, protože i topcase, 
tempomat a audio aparaturu má GTL už v ceně.
Takže se můžete bavit blbinami typu laděný Akrapovič (sem 
trochu zhůvěřilost), různá sedla, padáky, osvětlení země pod 
vámi, tašky do kufrů, brzdové světýlko a područky pro spolujezd-
ce na topcase, ještě vyšší plexi (já bych naopak potřeboval men-

ší nebo proříznuté jako u GT, přes tohle 
nevidím ani v nejnižší poloze), třetí zá-
suvku na 12 V, to kdyby vám dvě stan-
dardní nestačily, nebo, a to asi udělá 
každý, „džípíesku“ BMW Motorrad Na-
vigator IV. To není nic jiného než Gar-
min Zümo 660, jenž však za mírně 
vyšší cenu, než stojí normálně na krá-
mě, zvládá komunikaci s motocyklem 
a dá se ovládat z řídítka. Byť jsem si 
ověřil, že mým favoritem mezi navigač-

kami je jiná značka (a navíc viditelnost displeje pod krytem není 
se sluncem v zádech nic moc), stejně bych si tam tuhle krabičku 
objednal. Už kvůli tomu, aby na mě nad přístrojovkou nezírala 
plastová záslepka. Vychytávka – nastavitelné plexi po vypnu-
tí zapalování sjede do nejnižší polohy (po zapnutí se zase vrátí 
zpět) a brání tak navigaci před nenechavci.

Vezmete za plyn a zježí se vám 
chlupy na zádech, jak ručička 
vystřelí vzhůru a motor zapiští 
jako stará em-trojka

KONKURENCE

Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Limited
Motor V2 vzduch ● objem 1690 cm3 
● výkon neuveden (cca 75 k@5250) 
● krouťák 136 Nm@3500 ● hmotnost 413 kg 
(provozní) ● sedlo 745 mm ● nádrž 22,7 l 
● cena od 28 512 EUR (cca 700 000 Kč)

Honda GL1800 Gold Wing
Motor B6 voda ● objem 1832 cm3 ● výkon 
118 k@5500 ● krouťák 167 Nm@4000 
● hmotnost 405 kg (provozní) ● sedlo 
740 mm ● nádrž 25 l ● cena 759 900 Kč

Kawasaki VN1700 Voyager
Motor V2 voda ● objem 1700 cm3 
● výkon 73 k@5000 ● krouťák 136 Nm
@2750 ● hmotnost 406 kg (provozní) 
● nádrž 20 l ● sedlo 750 mm ● cena 
469 000 Kč

Victory Vision Tour
Motor V2 vzduch ● objem 1731 cm3 
● výkon neuveden (cca 94 k) ● krouťák 
neuveden (cca 150 Nm@3500) ● hmotnost 
387 kg (bez náplní) ● nádrž 22,7 l ● sedlo 
673 mm ● cena od 562 100 Kč

Plexi je elektronicky nastavitelné s paměťovou funkcí. LED blinkry 
jsou cool a dobře vidět. Brzdy s ABS kotví neuvěřitelně. Podvozek 
v kombinaci Duolever/Paralever vyžehlí všechno. Ale nejlepší je stejně 
xenonové světlo, co se naklání do zatáčky!


