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P ro Kawu tenhle trik není 
novinka, 37 kubíků navíc 
dávala svým motorkám 
polovinu minulé deká-

dy. S příchodem nového modelu 
v roce 2009, na jehož základě je 
novinka postavená a který kvůli 
závodníkům zůstává pořád v na-
bídce (za stejnou cenu jako 636), 
se schizofrenie vytratila a zbyla 
jen „čistá“ šestistovka, ale to vá-
bení, udělat s malým fíglem zase 
o něco silnější motorku, prostě 
bylo pro konstruktéry silnější než 
nějaký úzus. A řekněme si upřím-
ně, kdo opravdu lpí na tom, že 
musí mít pod zadkem 599 kubí-
ků? Já tedy ne. Pamatoval jsem si, 
že staré šest-tři-šestky byly vážně 
dobré a ten objemový nášup byl 
dost znát hlavně ve středním pás-
mu, stávající šestku Ninju mám ze 
všech supersportů téhle objemo-
vé třídy snad nejradši, proto jsem 
byl hodně napnutý, jak se tenhle 
velký návrat 636 podařil.

s delším zdvihem
Pokud si někdo myslí, že Nin-
ja 636 je prachobyčejná převrta-
ná šestistovka, co ji Kawa nabízí 
už čtyři roky, je na velkém omy-

lu. Tak především, šest-tři-šestka 
není vůbec převrtaná. Vrtání to-
tiž zůstává stejné jako u šestistov-
ky, ono totiž u současných moto-
rů už není moc kam vrtat. A tak 
se zvětšoval zdvih, o 2,6 mm. Jiné 
jsou samozřejmě ojnice, písty 
s molybdenovým potahem mají 
odlišný tvar, komprese se lehce 
snížila ze 13,3 na 12,9:1, to vše 
jsou vzhledem k delšímu zdvihu 
pochopitelné věci. Ty další jsou 
též pochopitelné, nicméně neby-
ly až tak nutné – jen dokreslují, 
že na šest-tři-šestce proběhl pl-
nohodnotný vývoj. Že si někdo 
v konstrukčním oddělení ne-
vzpomněl, že vlastně zítra měl 
dodat hotový projekt na novou 
šestistovku, a tak vymyslel větší 
objem a šel to zalít saké.

Sací i výfuková potrubí v hla-
vě válců jsou nejen širší, ale také 
jinak tvarovaná, jiné vačky zajiš-
ťují jak delší časy otevření, tak 
větší zdvihy ventilů, airbox je 
o půl litru větší, sací trumpetky 
na vstřikovačích delší, všechny 
čtyři výfukové svody nyní pro-
pojeny dohromady, tlumič výfu-
ku má nový tvar, prostě je toho 
dost, a to vás nechci zatěžovat 

úplnými detaily. Všechny změny 
byly nasměrovány na lepší krou-
ťák odspodu, což je u šestistovek 
vždycky Achillova pata.

Kawa byla průkopníkem anti-
hoppingové spojky, která zabra-
ňuje rozskákání zadního kola při 
prudkém brždění a podřazování, 
a v šest-tři-šestce přichází s její 
novou variantou. Spojka má sa-
mozamykací mechanismus, díky 
kterému již nepotřebuje šest pru-
žin na to, aby neklouzala při pl-
ném výkonu, nýbrž jí stačí jen 
tři, což má ocenit vaše levé před-
loktí. Kratší jednička přijde vhod 
při každodenním provozu.

elektronický přeborník
Velikánské změny proběhly na 
elektronice. Na šestistovky dopo-
sud výrobci docela kašlali, Suzu-
ki umí přepínat palivové mapy, 
Honda nabízí to své diskutabilní 
ABS, kdy za vás brzdí elektromo-
tor podle intenzity mačkání páč-
ky, a jinak nic. Kawa nyní dodá-
vá za příplatek 20 tisíc antiblok, 
jediný svého druhu v sériových 
motorkách, který nevyhodnocuje 
jen rychlost otáčení obou kol, ný-
brž se umí i zeptat řídicí jednot-

ky motoru, jak to jezdec teď myslí 
se svou jízdou, a nechá vás klidně 
driftovat. Přesně tohle ABS naše 
testovačka neměla, přestože jsem 
Kytí v interkomu sveřepě tvrdil, 
že jo a že na tom mokru může 
brzdit klidně naplno. Naštěstí se 
tenhle můj omyl obešel bez ztráty 
na manželkách.

Nová Ninja ovšem už ve stan-
dardu nabídne další dvě elektro-
nické fičury, ovládané jedním 
kolébkovým přepínačem na le-
vém řídítku. Za prvé, dvě mo-

torové mapy, kdy vedle „ostré“ 
máte ještě „tupou“ s měkčí re-
akcí na plyn a zhruba od půlky 
otáčkového spektra škrceným 
výkonem, v maximu omeze-
ným zhruba na 80 %. Vzhle-
dem k tomu, že šest-tři-šestka ze 
sebe vydoluje bezkonkurenčních 
137 plnokrevníků, je informa-
ce o „škrcení na 109“ spíš tako-
vá úsměvná. A za druhé, je tady, 
premiérově v šestkové katego-
rii, kontrola trakce. Třístupňová, 

dva režimy sportovní s různými 
mírami prokluzu, jedna „dešťo-
vá“, kdy neklouže nic.

Čertík v krabičce
A právě na kontrole trakce bylo 
poznat, kolik má nová Ninja 
síly. Vyrazili jsme na Prospeedy 
do Mostu, a jelikož se ten naho-
ře zodpovědný za počasí zřejmě 
v březnu šíleně zlil na jakési pár-
ty a následně se s dvouměsíční ko-
covinou nemohl rozhodnout, jest-
li už jaro pustit, nebo ne, tak jsme 

na trati jezdili po mokrých flecích 
a v osmi, maximálně deseti stup-
ních. Pro tyhle příležitosti je kon-
trola trakce kámoška nejlepší, na 
druhou úroveň zasahovala na vý-
jezdu z retardéru při plném plynu 
i s narovnanou motorkou! U litra 
bych to pochopil, ale že šestistov-
ka přepere es-dvacítky bridžky…? 
No ještě že tam ta trakce byla. Jde 
přepínat i za jízdy a na jedničku 
o ní skoro nevíte ani v těchto té-
měř arktických podmínkách.

Zvláštní přitom je, že přesto-
že si pamatuji, jak výrazně citel-
něji než jiné šestky tahaly staré 
636 odspodu, a přestože všech-
ny úpravy byly směřovány právě 
na posílení zátahu v oblasti niž-
ších a středních otáček, a přesto-
že zásahy kontroly trakce toto jen 
potvrzovaly, nemůžu říct: „Kupte 
si šest-tři-šestku, ta odspodu tahá 
jako ďas.“ Ne, já řeknu: „Kupte 
si šest-tři-šestku, protože ten její 
motor neskutečně zpívá a nahoře 
letí jako ďas.“ Zní to praštěně? To 
každopádně, nicméně hlavní po-
cit z tohohle motoru byl jedno-
značný, chce točit a točit a za od-
měnu vám dá tolik výkonu, kolik 
jiné šestikilo nenabídne.

Tohle je čistá radost z každé 
otáčky navíc, které čtyřválci do-
přejete. Je jako malé děcko, dej-
te mu pytlík nějakých ohavných 
gumových bonbonů a je vaše. To 
samé platí pro motor 636, přidej-
te plyn a písty se můžou uběhat 
radostí. Čistě, lehce, ale zároveň 
s nekompromisním efektem na 
zadním kole. Možná je čtyřvá-
lec dole silnější než konkurence, 
ale vzhledem k tomu, co vás čeká 
nahoře, na tuhle výhodu snadno 
zapomenete. A vlastně jen ná-
hodou vám dojde, že oproti ji-
ným šestistovkám nemusíte na 
okruhu tak striktně držet ručič-
ku otáčkoměru nad desítkou a že 
na silnici taky není potřeba tak 
často řadit. Ačkoli řadit budete 
stejně jak pominutí, protože co? 
Protože na téhle motorce je to 
prostě zábava!

Rám stejný, zbytek jiný
Přestože má jiné plasty a přepra-
cované odpružení a geometrii, 
sedí se na 636 stejně jako dopo-
sud, což pro mě byla super zprá-
va. Ninja totiž není tak titěrná 
jako Honda, ani tak nesmyslně 
ultimativní jako Yamaha, nýbrž 

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání x zdvih 
67 x 45,1 mm, kompresní poměr 12,9:1, 
vstřikování Keihin ∅ 38 mm s oválnými 
hrdly, dvě výkonové mapy, třístupňová 
kontrola trakce KTRC, elektrický startér, 
antihoppingová spojka, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem
Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu USD vidlice Showa SFF-BP 
∅ 41 mm, zdvih 120 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih 
134 mm, obojí plně nastavitelné, brzdy 
Nissin vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, 
čtyřpístkové monoblokové radiální třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17
Parametry: délka 2085 mm, šířka 705 mm, 
výška 1115 mm, sedlo 830 mm, rozvor 
1395 mm, úhel řízení 23,5°, stopa 101 mm, 
světlá výška 130 mm, nádrž 17 l, užitečná 
hmotnost 180 kg, max. rychlost 260 km/h

Kawasaki Ninja ZX-6R 636

Objem  636 cm3

Výkon  96,4 kW/131 k@13 500 
(101 kW/137 k s nápor. sáním)

Točivý moment  71 Nm@11 500

Hmotnost  192 kg (provozní)

Cena  289 000 Kč

techNicKé údaje

Zelený podfuk

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Kawasaki švindluje, mezi šestistovky zamíchala motorku, která má větší 
objem! Jenže jediný, kdo si na tohle může stěžovat, je konkurence, pro 
zákazníky je to jen a pouze dobrá zpráva. Nová Ninja 636 navíc kromě 
objemu přináší do své kategorie premiérově kontrolu trakce.

Přední Nissiny jsou monoblokové  
a skvělé, za příplatek můžete mít i chytré ABS

Na přístrojovce oceníte ukazatel kvaltu a velké číslice na otáčkoměru. 
Pořád budete před červeným polem...

Vidlice SFF-BP, přepínač 
motorových režimů 
a kontroly trakce 
– ne, tohle není jen 
zvětšená stará 
Ninja ZX-6R

Ninja 636 mi z hlavy vymazala 
racionální argumenty a nasadila 
svůj otáčkový virus



5Kawasaki Ninja ZX-6R 636 testčeské motocyklové noviny 27. červen, 13/2013

je to motorka rozumných rozmě-
rů, vhodná i pro vyšší lidi (to mi 
zrovna je docela jedno), a s pří-
jemnou sportovní pozicí. V Kawě 
vždycky zdůrazňovali, jak je dů-
ležité mít na těch správných mís-
tech dost „masa“, aby se pilot měl 
za co zapřít, a kupříkladu tvaro-
vání nádrže je prostě skvělé. Na 
okruhu jsem neměl pocit, že bych 
potřeboval sportovnější ergono-
mii, na silnici to nebylo otravné, 
skvělý kompromis.

Přitom „kompromis“ rozhod-
ně není slovíčko, které by se vy-
skytovalo na podvozku. Nové 
monoblokové brzdy Nissin patří 
k tomu nejlepšímu, co se dnes-
ka na supersportovní motorky 
dává. Páčka chodí lehoučce, ale 
co dělají destičky kotoučům, to 
byste nepřáli ani největšímu ne-
příteli. Dát tam ocelovou kulič-
ku, tak z ní snad jedním zmáčk-
nutím uděláte placku.

Podvozek zůstal v oblasti rám-
podsedlák-kyvka stejný, ovšem 
makalo se na odpružení. Před-
ní vidle byla podkopnuta o dal-
ší půlstupeň (tlumič řízení mi 
překvapivě nechyběl) a je úplně 
nové konstrukce. V roce 2009 
byla horkou novinkou techno-
logie BPF, čili žádná cartridge 
a jen velký pístek, což dává lepší 
citlivost, letos je horkou novin-
kou SFF-BP, což je kombinace 
BPF a v motokrosech používa-
né SFF: na levém teleskopu la-
díte předpětí, na pravém tlume-
ní. Zadní tlumič je také nový, 
s delší a měkčí pružinou a jiný-
mi poměry na přepáčku. Jestli 
to funguje lépe než na stávají-
cí šestistovce, to vám nepovím, 
ale funguje to skvěle. Standardní 
set-up je dobrý i na silnici, mo-
torka není přehnaně tvrdá, na 
okruh má potom dost rezerv na 
přitvrzení.

Otáčkový virus
Jestli mě nová Ninja ZX-6R 
636 bavila? No jéje! Už něko-
lik let tvrdím, že bych si pro 
běžné použití na těch našich 
pseudosilnicích superspor-
tovní motorku nekoupil. Proč 
mám trpět na dírách a buď 
se loudat v rychlostech, kte-
ré ta motorka nechápe a ne-
byla pro ně sestrojena, nebo 
letět jak idiot a riskovat ztrá-
tu papírů, zdraví nebo obojí-
ho? Jenže Ninja 636 mi zase 
z hlavy vymazala tyhle racio-
nální argumenty a místo nich 
tam nasadila svůj otáčkový vi-
rus. Na okruh je to potom ze 
všech šestistovek pro mě jas-
ná volba. Je silnější, zábavněj-
ší a jednoduše zelenější než 
kdy předtím. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma asko Kc.

inzerce

V PŘÍŠtÍch ČMN
Adventure bike za sto padesát tisíc? Nemluvíme o čínské kopii, nýbrž o Hondě CB500X, která nás velmi mile pře-
kvapila. Co je pro vás důležité u strojů tohoto druhu?  
 Pište na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

BMW Motorrad

bmw-motorrad.cz
 

Radost z jízdy

NOVÁ DEFINICE 
NEZÁVISLOSTI.

Výjimečně osobitý design a síla. Vyvinuli jsme nové maxiskútry BMW C 650 GT a C 600 Sport, které 
navždy změní současné chápání individuálního cestování. Nechte se unést jak zvukem motoru o výkonu 
44 kW (60 k) při 7500 otáčkách za minutu, tak revoluční výbavou. Jako první na světe jsou BMW skútry 
vybaveny LED refl ektory pro denní svícení a revolučním úložným systémem Flexcase®. Vyražte na cestu 
a ukažte okolí, co to znamená suverenita, styl a komfort. Vítejte na svobodě – vítejte v nové éře pohybu.

U Vašich BMW Motorrad partnerů: Brno: Renocar a. s., Hradec Králové: Stratos Auto s. r. o., 
Ostrava: Cartec s. r. o., Praha: Invelt s. r. o., Stratos Auto s. r. o.

NOVÉ MAXISKÚTRY OD BMW MOTORRAD.
WELCOME TO MODERN MOVEMENT.

Kombinéza T3 Evolution
Známá jihočeská společnost MBW přichází pro 
letošní rok s novou řadou jednodílných 
a dvoudílných kombinéz 
nazvaných T3 Evolution, 
které jsou tím nejlep-
ším, co od MBW v ko-
ženém oblečení může-
te dostat.

Jednodílná va- 
rianta, která se 
dělá v černo-bílo-
-červeném pro-
vedení, je jasně 
zacílena na vy-
znavače rych-
lé sportovní jízdy, 
nejlépe po závod-
ních okruzích, zatím-
co dvoudílné provede-
ní, jež se kromě téže barevné 
kombinace nabízí i v efekt-
ní černo-bílo-zlaté, nabídne 
komfort pro sportovní jízdu 
kombinovanou s občasnými 
zastávkami. Technicky se obě 
verze liší jen minimálně.

Základem kombinéz MBW 
T3 Evolution je hovězí kůže 
o tloušťce 1,2–1,3 mm doplně-
ná o kevlarové streče Schoel-
ler Keprotec a flexibilní kožené 
panely na ramenech, kolenou 
a v křížové oblasti, které zajišťu-
jí dokonalé padnutí oděvu. Švy 
jsou bezpečnostní dvojité, na 
těch nejdůležitějších místech 
dokonce trojité. Vaše zdra-
ví hlídají četné vyjímatelné 
certifikované chrániče na ra-
menech, loktech, kolenou 
a holeních, které jsou, kro-
mě holení, ještě zvenku dopl-
něny o chrániče kovové! Tento 
zdvojený chráničový systém, prověře-
ný Státní zkušebnou ČR, vykazuje dokonce 

1,8krát vyšší účinnost než běžně používané for-
my ochrany. Malý hrb na zádech plní částeč-

ně jak aerodynamickou funkci, tak slou-
ží jako chránič horních obratlů. 

U jednodílné kombinézy se při 
okruhovém nasazení počítá 

s použitím vlastního pevné-
ho páteřového protektoru, 
dvoudílná je vybavena vy-
jímatelným porotenovým 
chráničem, a tímto mate-
riálem je v obou varian-
tách řešena také ochrana 
boků a hýždí. Ve výčtu 
bezpečnostní výbavy 
nesmíme zapomenout 
ani na reflexní prvky 
od 3M.

Komfortní nošení 
kombinéz MBW T3 

Evolution zajišťují také 
límec a zakončení rukávů z ne-
oprenu či třeba dvojitý zip na 
vnitřní straně lýtek. Pokud máte 
nepříjemné kožní zkušenosti 
z jiných kožených kombinéz 
poté, co jste se v nich zpotili, 
v T3 Evolution můžete být 
v klidu, polyamidová pod-
šívka je antiseptická.

Jednodílná kombiné-
za MBW T3 Evolution se 
vyrábí ve velikostech 

od 50 do 56 a dáte za ni 
10 990 Kč, dvoudílnou si 

můžete pořídit ještě v šir-
ším rozsahu velikostí, od 48 

do 58, a vyjde vás ještě levněji, 
přesně na 10 690 Kč.

www.m-b-w.cz
Kawa se musí zažrat pod kůži každému 
příznivci čtyřválců. Na svůj objem jede 
motor jak prokopnutý a nádherně zpívá, 
motorka je sice rozměrově spíše na úrov-
ni litrů, ale aspoň se na ní sedí pohodlně, 
a když panuje pohoda těla, panuje i po-
hoda mysli. Oproti Ducati má ukazatel 
kvaltu, což je speciálně na okruhu veli-
kánská deviza, o kontrole trakce nemlu-
vě. Co mě naopak nemile překvapilo, byl 
citelný škubanec při přechodu ze zavře-
ného do otevřeného plynu, který se pro-
jevoval hlavně v mosteckém retardéru na 
konci cílovky. Zkoušel jsem si dát i dru-
hou, měkčí mapu, ale bylo to stejné.
Přechod na Ducati byl šokem pro tělo. 
Tahle motorka vás pořádně protáhne, na 
Kawě v porovnání s ní sedíte málem jako 
na židli. A hlavně je osm-čtyři-osmička 
úzká jako bicykl, při prudkém brždění 
se skoro nemáte čeho držet, nádrž je jak 
měrka na ventily. Přitom držet se potře-
bujete, monobloková Bremba kotví snad 
ještě o chlup lépe než Nissiny na Kawě!
Celkově je Ducati mnohem náročnější na 
pilotáž než Kawa. To jsme čekali, ale ne 
tolik. Ve standardu je přední vidle poměr-
ně měkká, což by mi tak nevadilo jako be-

tonově tvrdý zadní tlumič, takže při prud-
kém brždění zadek zametá a já mám co 
dělat, udržet motorku v přímém směru. 
Nicméně jedním dechem musím dodat, že 
taky brzdím z vyšší rychlosti, na Kawě 
jsem na konci cílovky měl asi 240, na Duca-
ti 250. Dvouválcové desmo se 140 koníky 
totiž letí jak utržený vagón, určitě víc než 
čtyřválec ZX-6R. Držte digitální otáčkoměr 
nad sedmičkou a řaďte před omezovačem 
někde kolem jedenácti, a na technické tra-
ti mosteckého typu budete mít výkonu 
až nad hlavu (a taky si počítejte kvalty, 
ukazatel chybí, stejně jako antihopping). 
Hloupé je, že oproti lineárně rostoucímu 
výkonu Kawy má Ducati opravdu hodně ci-
telnou díru kolem 5500 otáček, to je vážně, 
jak kdyby vás někdo při akceleraci chytil 
za zadek. Věřím ale, že otevřené výfuky 
tuhle homologační pihu na kráse malé Te-
stastretty řeší.
Do osm-čtyři-osmy se musíte vžít. Na 
okruhu je třeba najít způsob, jak z ní 
dostat to nejlepší, a potom do sebe za-
čne všechno zapadat. Do města je tahle 
motorka poněkud nevhodná, naopak na 
okreskách překvapí – najednou pod se-
bou máte stabilní, rychlou (na pět tisíc 

na šestku frčíte přes 140, Kawu tou dobou 
točíte už na osm) a pro vysoké piloty i po-
hodlnou motorku.. A zážitků vám Ducati 
dá tradičně každý kilometr celý kopec!

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo, vrtání 
x zdvih 94 x 61,2 mm, kompresní poměr 
13,2:1, vstřikování Marelli s eliptickými 
hrdly ekvivalent ∅ 60 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem
Podvozek: příhradový ocelový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 43 mm, zd-
vih 127 mm, vzadu jednoramenná hliník-
ová kyvná vidlice s tlumičem Showa, zdvih 
120 mm, obojí plně nastavitelné, brzdy 
Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, 
čtyřpístkové radiální monoblokové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 245 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu Pirelli Diablo Supercorsa SP 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
lité ráfky 3,50"/5,50"
Parametry: délka 2100 mm, výška 
1100 mm, sedlo 830 mm, rozvor 1430 mm, 
úhel řízení 24,5°, nádrž 15,5 l

ducati 848eVO

Objem  849,4 cm3

Výkon  103 kW/140 k@10 500

Točivý moment  71 Nm@11 500

Hmotnost  98 Nm@9750

Cena  14 390 eur (cca 375 000 Kč)

techNicKé údaje

VeRdiKt

848eVO/ZX-6R 636
Motor 7/8
Podvozek 7/8
Brzdy 9/9
Ovladatelnost 6/7
Město 4/6
Cestování 5/6
Sport 8/8
Výkon/Cena 5/7

POdVOdNÍČci
Kawa není se svou novou šest-tři-šestkou jedinou značkou, která „podvádí“. Zcela mimo 
oficiální objemové kategorie totiž najdeme také Ducati 848EVO. Jak si stojí tyhle dvě 
motorky ve vzájemném srovnání na silnici i na závodní dráze?

Ducati se nejlépe cítí  
v plném náklonu a s vytočeným motorem

Hádejte, která je italská a která japonská...


