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Loni si téhle nadvlády všimla 
i Honda a jakoby váhavě vstou-
pila do Yamahou ovládaného 

rybníka modelem CRF 250X. Všichni 
z něj měli radost, a tak se letos chystá 

do boje i silnější čtyřipade, která 
na rozdíl od 250 co do výkonu na 
krosovou předlohu nic neztrácí.
A Yamaze je jasné, že když nepři-
nese vylepšené WR, má v endurech 
po srandě, protože jí Honda sežere 
prodejní koláč před očima. Takže 
došlo na věc a nové „wéerka“ jsou 
tady, připravena hondím „ikskám“ 
ukázat, že tenhle boj o přízeň endu-
ristů nebude žádná sranda.

Sedlo k zemi
Než se posadíme na 
terénní čtyřtakty, budeme si 
ještě chvíli vyprávět pohádku 
o technických změnách 
a nebojte se, děti, bude 
mít dobrý konec. 
Hlavním cílem u obou 
motorek bylo sní-
žení těžiště a výšky 
sedla a tím i zlepšení 
ovládání, s vedlejším 
efektem zpřístupnění 
motorky i menším pilotům. 

Dvěpade pokleslo o deset milimetrů, 
které továrna vykouzlila tenčím a krat-
ším sedlem, upravenou nádrží a o tři 
milimetry kratším centrálním tlumičem. 
Čtyřistapadesátka je ještě o centimetr 
nižší  díky  jinak 
konstruované 
horní 
trubce 
rámu.

Rychlý nadlesní
Yamaha před pár lety ovládla japonský trh s endury. Její úcty-
hodné stroje WR 250/450F jsou asi tím nejlepším, co Japonsko 
enduristům celého světa věnovalo.

Pro další zlepšení motocyklu dodala 
továrna novou přední 48milimetrovou 
vidlici Kayaba s oddělenou zásobou 
vzduchu a oleje (systém AOSS), tedy 
se stejným systémem, jaký používají 
dvoukomorové Showy, v terénu jedny 
z nejlepších sériových vidlí. Nová Ka-
yaba je o něco kratší a ke třmenu vede 
hadice přímější cestou, což by mělo 
přinést lepší účinnost. S novým péro-
váním se nese ruku v ruce i výměna 

kyvky, u které je hlavním para-
metrem o víc než půl kila nižší 
hmotnost.

Technická data Yamaha  
 WR 250F
motor  čtyřdobý kapalinou  
  chlazený jednoválec, DOHC/5
objem  249 cm3

vrtání x zdvih  77 x 53,6 mm
výkon  neudává se
točivý moment  neudává se
kompresní poměr  12,5:1
plnění motoru  
  karburátor Keihin FCR37H
startér  elektrický a nožní
převodovka  pětistupňová
brzdy vpředu 1 kotouč Ø 224 mm,  
  dvoupístkový třmen 
 vzadu 1 kotouč Ø 220 mm,  
  jednopístkový třmen
rozvor  1470 mm
výška sedla  990 mm
hmotnost  105,5 kg (suchá)
nádrž  8 l
cena  254 303 Kč strana 73
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Uhlazený trhač
Kdo by čekal, že se modernizace 
vyhnula motoru, je buď hodně mimo 
nebo skrytě doufá ve vítězství Hondy. 
Jednoválec čtyřipade byl vylepšen 
tak, aby dodával sílu jemnějším 
stylem, hlavně při přechodu z nízkých 
do středních otáček. K tomu mu má 
pomoci nižší komprese (z 12,5:1 na 
12,3:1), o 9 % menší průměr sacích 
kanálů a jiné nastavení karburátoru 
a zapalování jak pro jemnější průběh, 
tak pro větší rozsah použitelnosti 
motoru. 
V Japonsku nevynechali ze hry ani 
spojku, která má o 12 % tužší pružiny 
a jinou páčku, aby spojčení bylo stále 
lehkou prací jednoho až dvou prstů. 
U WR250F se inovace omezily na 
získání většího množství síly, zvlášť 
ve středním pásmu. Továrna upravila 
pětiventilovou hlavu, spalovací komo-
ru, píst, tvar sacícho traktu, zapalo-
vání i karburátor a pár newtonmetrů 
navíc bylo rázem na světě.

Ocel na ústupu
Oběma motorkám naštěstí zůstaly 
krásné titanové svody a továrna 
nekompromisně zamávala ocelovým 
tlumičům výfuky, koncovky mají 
teď lehčí hliníkový obal. V něm je 
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vyjmutelný zabiják decibelů a po 
jeho odstranění se zvedne řev 
motocyklu ze sériových 82 na 96 
decibelů a současně přibude na 
grafu z brzdy i pár koní.
Ke změnám patří i na pohled ne-
zničitelná duralová řídítka Renthal, 
nový stojánek a jiný postranní plast 
s otvorem pro lepší přívod vzduchu 
k airboxu. Nové jsou také ocelové 
rozety, které by měly déle vydržet, 
a byla zjednodušena demontáž 

Technická data Yamaha  
 WR 450F
motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený jednoválec, DOHC/5
objem 449 cm3

vrtání x zdvih 95 x 63,4 mm
výkon neudává se
točivý moment neudává se
kompresní poměr 12,3:1
plnění motoru  
 karburátor Keihin FCR39H
startér elektrický a nožní
převodovka pětistupňová
brzdy  vpředu 1 kotouč Ø 224 mm,  
 dvoupístkový třmen 
 vzadu 1 kotouč Ø 220 mm,  
 jednopístjkový třmen
rozvor 1490 mm
výška sedla 990 mm
hmotnost 112,5 kg (suchá)
nádrž 8 l
cena 259 830 Kč

kol pro případné lesní záplatování 
utíkajících duší.

Čudlík pro lehčí život
Než jsme vyrazili na trať, motorky 
jsme zvážili se všemi náplněmi 
i s plnou nádrží benzinu a čtyřipade 
ukázala lehce přes stodvacet kilo, 
což není na enduro vůbec špatná 
hodnota.
Začátek jízdy mi krásně ulehčil 
elektrický startér, který jsem si 
oblíbil i po zbytek dne. Nakopnout 
motorku vlastní silou je sice super 
pocit, který se spojuje s tím, že 
všechny ostatní můžeš pohrdavě 
označovat jako „čudlíkáře“, ale 
člověk je od přírody líná veš 
a elektrický startér u off-
-roadů se řadí do stejné 
kategorie jako dálkové 
ovládání televize, bez něhož si 
velká část populace svůj 
život už ani nedokáže 
představit. 
Podobnou radost 
u mě vyvolalo i ge-
niální snížení výšky 
sedla u obou moto-
rek. Pár milimetrů 
není sice žádná 
ohromující hodnota, 
ale WR jsou díky němu 

příjemnější, navíc nebylo ohroženo 
vynikající chování podvozku.
Musím říct, že jsem se trochu bál, 
že 450 bude kvůli změnám moc 
tupá, ale naštěstí jsem byl na omy-
lu, motorka táhla pěkně tvrdě a na-
víc se vytáčela až někam k Marsu. 
Síla je okouzlující, i když je jasné, 
že podobný Vietnam jako u krosky 
se konat nebude. Ale na enduru je 
král ten, kdo má pod sebou jemnou 
širokou sílu, přesně takovou, jakou 
poskytuje WR, protože nářez krosky 
by tě v lese rychle umlátil.

Neúnavná a rychlá
Dvěpade byla rychlá a zábavná, 
takový kámoš do všech situací. 
Motorka začíná ovládat vesmír 
hlavně v momentech, kdy se otáčky 
dostanou nad deset tisíc, protože 
potom 250 letí lesem jak našňupa-
ná srna. Průběh je ale vynikající 
i v nízkých a středních otáčkách, 

takže se neztratíš, ani když zapo-
meneš podřadit, malé WR tě i tak 
rychle dotáhne kam chceš.
Převodovky obou motorek byly 
neomylné, jen u dvěpade byl docela 
problém najít neutrál. Kromě sníže-
ní sedel bylo v terénu znát i vymě-
nění vidlice za novou Kayabu, která 
terén zvládá výborně, s jistotou 
a moc neunavuje.
Jednou z nejcitelnějších změn je 
zkrácení vedení hadice k přední 
brzdě. I když to vypadá jako detail, 
zlepšení je dost znát a jak cit, 
tak síla přední brzdy je najednou 
vrcholem toho, co dnešní endura 
nabízejí.
Po dnu jezdění mě překvapilo, že 
jsem nebyl ani moc unavený, ale 
určitě to nebylo tím, že bych se 
výrazně šetřil. Yamaze se prostě 
boj proti nejmenované konkurenci 
povedl – WR jsou rychlé a po cele-
denním řádění v lese se ti nebude 
chtít odjet domů.
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