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P ředchozí generace mě 
fascinovala, ovšem ta-
hle mě dostala do ko-
len. Být já ministrem 

dopravy, předepíšu pro kupce 
ZZR speciální psychologické 
testy. Když nad tím tak přemýš-
lím, tak i bezpečnostní pro-
věrky. Přihodíme zbrojní pas? 
Může být. A pojištění s riziko-
vým příplatkem, samozřejmě.

Proč? Ne kvůli tomu, jak 
umí být rychlá, nýbrž proto, 
že je rychlá tak hrozně snad-
no. Vůbec by neměla přijít do 
ruky člověku se slabou vůlí, 
pocuchanou nervovou sou-
stavou a jinými než excelent-
ními řidičskými dovednost-
mi. Je to jednostopý ekvivalent 
luxusních limuzín typu Audi 
S8, BMW 760i nebo Mercede-
su S 65 AMG, tedy aut, která 
vypadají jako úplně normální 
(ehm…) velký pohodlný ve-
hikl, ale na stovku letí za čtyři 
vteřiny a s vyndaným omezo-
vačem ta tři kila zmáknou taky. 
Jediný rozdíl je, že na zetzeteru 
do toho nemůžete z palubního 
audia poslouchat Beethovena.

Mnohem hezčí
Letošní model je už třetí gene-
rací čtrnáctistovky a, v Kawě 
prominou, konečně se na něj 
dá koukat. Předchozí dva byly 
opticky prakticky totožné 
(hlavní změny byly na motoru, 
ta nejstarší odspodu jela jen 
velmi vlažně) a jestli znáte vy-
nikající francouzský animova-
ný seriál pro děti Mrňouskové, 
tak mi jistě dáte zapravdu, že 

v „obličeji“ byly velice podob-
né tomu hnědému pavouko-
vi se spoustou očí. Novinka je 
z úplně jiného těsta, šestice svě-
tel je sdružena do dvou skupin 
s ostře řezaným tvarem překry-
tí, a vypadá to hodně dobře.

Tedy, vypadá to dobře v zele-
né barvě. My jsme ZZR nafaso-
vali v druhé barevné kombina-
ci, černé perleti, a jako u každé 
jiné černé motorky, i tady to 
celý stroj opticky zabilo. „Sor-
ry, zelené jsou už tři týdny ab-
solutně vyprodané a byli jsme 
rádi, že jsme v Evropě splašili 
aspoň pár černých,“ vysvětlova-

li nám v Kawě a David málem 
vzteky rozšlapal a snědl svůj 
fotoaparát. Jestli existuje pek-
lo pro fotografy, tak v něm po-
řizují snímky černých motorek 
za ostrého slunka a tisknou je 
na novinový papír…

Nový model ale rozeznáte 
i podle jiných věcí, než je před-
ní maska. Žebrování po bocích 
je řidší, výfukové koncovky 
mají pětiúhelníkový tvar (po-
dobnost s pravěkým kyjem lov-
ců mamutů je čistě náhodná), 
jsou tady jiná kola, hodnotně-
ji působící přístrojovka, více 
čudlíků na řídítkách, prostě 

„dvanáctku“ model si s před-
chůdci nespletete.

Větší objem, více koní
Ani nevím, jestli se mám zmi-
ňovat o motoru. Tak dobře, ale 
musíte mi slíbit, že si to budete 
číst až po 22. hodině. Předěla-
ný čtyřválec totiž ze ZZR dělá 
prachsprosté nukleární hova-
do. Pamatuji si, jak jsem při tes-
tu v roce 2008 přísahal, že nic 
nejede tak ukrutně jako tehdy 
inovované ZZR, a jak mi zpo-
pelavěly tváře zděšením, když 
jsem se loni na podzim dozvě-
děl, že ti maniaci v Kawasaki 
čtyřválec opět posílili.

Vážně, inženýři ještě zvětšili 
objem, a to téměř o sto kubíků 
(z 1352 na 1441), a nejvýkon-
nější stroj planety byl na svě-
tě. Všechny změny vypisovat 
nechci, ty jste si mohli přečíst 
v ČMN 49/2011, a tak jen pro 
osvěžení paměti: zvětšení zdvi-
hu o 4 mm (nikoli převrtání, 
jak někdo mohl očekávat), vět-
ší komprese, kompletně předě-
lané „trávení“ od luftfiltru po 
koncovky výfuku, o zub větší 
rozeta…

Způsob, jakým se ale tenhle 
motor chová, by vystačil na ro-
mán. Protože v Kawě zapraco-
vali i na jeho perfektním vyvá-
žení, takže ano, vibrace tady 
jsou, ale jen tak minimální, 
abyste při přidaném plynu vě-
děli, že se pod vámi něco děje, 
po ubrání už necítíte vůbec 
nic. To je na tomhle čtyřválci 
možná nejděsivější – že je tak 
hrozně jemný, až by člověk za-
pomněl, že plynovou rukojetí 
ovládá rozbušku od dynamitu.

Nikdy přes 7000 otáček!
Nejprve se vlastně nic nedě-
je. Čtyřválec můžete podto-
čit klidně na 1500 otáček a je 

mu to jedno. Dáte plyn, a on se 
kultivovaně rozeběhne. Aby ne, 
když ve dvou tisících má přes 
90 newtonmetrů! Jenže zatím 
nepůsobí zdaleka tak drama-
ticky, jak byste čekali. Možná 
vás zarazí, že se tahle motor-
ka dokáže rozjet z místa i na 
trojku bez zaváhání a je dost 
pravděpodobné, že by v těch-
to otáčkách zrychlila na šest-
ku do kolmého kopce, ale ne-
děsí vás to.

Varování přichází někde ko-
lem tří a půl tisíc. Pro spous-
tu jiných sportovních motorek 
prakticky volnoběžné otáčky, 
pro vás na okresce už rychlost 
kolem kilíčka a okamžik, kdy je 
veškerá další přítomnost převo-
dovky zbytečná. Odteď řadit ne-
budete, i kdybyste potřebovali 
předjíždět sebesvižněji. Během 
chvíle tam máte pět tisíc, tedy 
téměř sto padesát, a měli byste 
se rozhodnout, jestli to zase za-
klapnete a budete hodní a spo-
řádaní a pravděpodobně ještě 

dlouho zdraví, nebo to podrží-
te dál. Potom ale už není ces-
ty zpátky a kdo jednou otevřel 
ZZR naplno, upsal duši ďáblu.

Pokud je vám život, body 
a psychické zdraví milé, ne-
pouštějte ručičku otáčkoměru 
nad sedm tisíc. To, co se děje 
potom, je naprostý výsměch 
všem fyzikálním zákonům. 
Jestli vás ve škole učili, že mo-
zek vyplňuje lebku a v rukách 
máte kosti pevně stanovených 
délek, tak klidně spalte učeb-
nice. Protože v tu chvíli máte 
z mozku placičku namačkanou 
v týlní části a zbytek tvoří va-
kuum, a z délky vašich paží by 
Saxana měla komplex méně-
cennosti.

Akcelerační porno
Odpusťte mi tu trochu metafor, 
tohle vážně jede strašně. Neu-
věřitelně. Groteskně. Báječně. 
Vymyslete si jakýkoli superla-
tiv na pomezí krásného a dě-
sivého, a taková je akcelerace 

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Když se řeKNe KAwAsAKi ZZR…
…každý motorkář si už více než 20 let představí když ne přímo nejrychlejší, tak alespoň 
jeden z nejrychlejších strojů planety. Jedenáctistovka, která se vyráběla celá devadesá-
tá léta, byla dlouhý čas světovým rekordmanem. Dvanáctistovka z počátku milénia se 
potom soustředila hlavně na cestovatele, neboť Kawa tou dobou v rychlostních orgiích 
bojovala proti Hayabuse modelem ZX-12R. Nakonec se na to ale rozumně vyprdla, ze 
dvou modelů udělala jeden a v roce 2006 vzniklo ZZR1400.

Nejsilnější sériově vyráběná motorka roku 2012, 
to je titul, který Kawě ZZR nikdo neodpáře. Bylo 
by však mylné považovat ji za pouhou dálniční 
raketu. Změny z ní udělaly krásně ovladatelnou 
kočičku, která jakoby mimochodem jede tři sta, 
kdykoli si zamanete.

Mé jméno je Rychlost!

Kawasaki ZZR1400

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
84 × 65 mm, kompresní poměr 12,3:1, 
vstřikování Mikuni ∅ 44 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový monokokový rám, 
vpředu USD vidlice ∅ 43 mm, zdvih  
117 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 124 mm, obojí 
plně nastavitelné, brzdy Tokico s ABS 
vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 250 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/50ZR17

Parametry: délka 2170 mm, šířka 770 mm, 
výška 1170 mm, sedlo 800 mm, rozvor  
1480 mm, úhel řízení 23°, stopa 93 mm, 
světlá výška 125 mm, nádrž 22 l

techNicKé údAje

Objem 1441 cm3

Výkon 147,2 kw/200 k@10 000 

 (154,5 kW/210 k 
s náporovým sáním)

Točivý moment 162,5 Nm@7500

Hmotnost 268 kg (provozní)

Cena 399 000 Kč

VeRdiKt

Kawasaki ZZR1400
Motor 10/10
Podvozek 8/10
Brzdy 8/10
Ovladatelnost 7/10
Město 6/10
Cestování 7/10
Sport 7/10
Výkon/Cena 6/10

Design je výrazně povedenější než u předchůdců. 
Když ji budete kupovat, chtějte zelenou!

Zatáčky jsou na ZZR samozřejmostí. Takhle 
lehoučce se nevodí lecjaká lehčí a slabší motorka

ZZ-R1100. Tímhle to před 22 lety začalo
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Kawasaki ZZR. Ona nejančí, 
nepiští, nekope přední kolo do 
vzduchu. Ona jen a pouze na-
prosto brutálně zrychluje.

A co fascinuje nejvíc, ona 
zrychluje i na šestku pořád stej-
ně. Musíte se smát, když to vi-
díte. Vrčíte si to svých sto pa-
desát a motor se pod vámi líně 
převaluje. Dáte plyn a ručič-
ky otáčkoměru i rychloměru, 
jako by byly spřažené, se ro-
zeběhnou zleva doprava. Když 
si říkáte, že to fakt letí neuvě-
řitelně, na šestku a už v tako-
vé rychlosti, přijde sedm tisíc 
a cca 210 km/h – a naprosté ak-
celerační porno. Nepochopíte, 
co se v tu chvíli stane. Máte po-
cit, že motor chytil druhý dech 
a chystá se ke startu na oběž-
nou dráhu. Dvě stě dvacet, dvě 
stě padesát, dvě stě osmdesát, 
to je tam prostě hned! Ke tří-
stovce už to chviličku trvá, ale 
i tak je doba potřebná k jejímu 
zdolání absurdně krátká.

Nejšílenější ale je, že zatímco 
superbiky se ve vysokých rych-
lostech chovají nadmíru drama-
ticky, na ZZR vlastně jen trochu 
víc fouká. Akorát je dobré ne-

dráždit moc aerodynamiku, já 
měl za sebou na sedle spolu-
jezdce připoutaný batoh a hroz-
ně jsem se divil, proč se motor-
ka nad 280 tak divně vlní. Jinak 
máte pocit, že můžete jet 300 
i na okreskách druhé třídy, když 
bude jen trochu rovná.

Neuvěřitelná lehkost
A to je právě vlastnost, kte-
rá zetzetero dělá zetzeterem. 
Tohle je prostě ukrutně rych-
lá sportovně cestovní motor-
ka. Cesťáček s motorem, par-
don, s MOTOREM, který by 
z auta nižší střední třídy udělal 
postrach dálnic. Sportovní, ale 
ne nekompromisní a tvrdý. Už 
při stání na místě vidíte, že to 
je velký, nízký a dlouhatánský 
stroj. Posadíte se a víte, že na 
rozdíl od superbiků tohle bude 
fungovat i na normálních silni-
cích. Sedlo je velké a pohodl-
né, stupačky tak akorát, řídítka 
jsou sice dál, nicméně vhodně 
zahnutá, aby vám nedrtila zá-
pěstí. Podezřele příjemný bajk, 
takhle na omak.

Hotový šok proděláte, jakmi-
le se rozjedete. Staré ZZR nebylo 

neohrabané. Bylo takové delší, 
těžší, ale v pohodě. Nový model 
se ovšem vede a zatáčí, že si mu-
síte nahlas opakovat „jedu na 
ZZR, a ne na Z750“. Podvozek 
má přitom geometrii praktic-
ky totožnou, dokonce rozvor se 
o dva cenťáky zvětšil a motorka 
přibrala dalších sedm kilo, jen-
že rám má jinou tuhost a hlavně 
odpružení bylo kompletně pře-
děláno. No a změna pro ovla-
datelnost nejdůležitější, přední 
ráfek zhubl 400 gramů a zad-
ní celé kilo! Když na ně obujete 
supersportovní nové Bridgesto-
ny S20, výsledek se musí dosta-
vit. Nemám přímé porovnání se 
starým modelem, ale Jirka Smo-
la z české Kawy byl na importér-
ském meetingu kdesi ve Francii, 
kde byla stařenka i novinka ved-
le sebe, a pocitově je prý nové 
ZZR dobře o třicet kilo lehčí. 
Věřím, vodí se vážně neuvěři-
telně.

Paradoxní je, že předchozí 
model si pamatuji jako tako-
vý tvrdší, a nový je nádherně 
komfortní. Až mě překvapilo, 
jak může být standardní setup 
měkký, aniž by to negativně 

ovlivnilo pocit jistoty při rych-
lé jízdě. A přitom odpružení 
bylo předěláno tak, abyste se 
většinu času pohybovali v jeho 
počáteční fázi, a ne před dorazy 
jako do loňska. Skutečně vhod-
ně zvolená progresivita.

Respekt!
Klame tělem, tohle ZZR. Je 
tak snadné se na něm dostat 
do průšvihu, protože motor 
maskuje svou opravdovou sílu 
a skvělý podvozek relativně 
těžkého a dlouhého stroje zase 
dovoluje jet neskutečnou palbu 
tam, kde byste na superbiku ra-
ději slezli a motorku přetlačili.

Hodně průšvihových situací 
eliminují buď na začátku kont-
rola trakce, nebo na konci brz-
dy. Bez první jmenované si tu-
hle motorku vůbec nedokážu 
představit a nechápu, jak bez 
ní mohla vůbec kdy existovat. 
Má tři módy, trojka je vyslove-
ně na mokro a při sebemenším 
prokluzu motor škytá a škube, 
dvojka s jedničkou jsou spor-
tovní (stejný princip jako na 
ZX-10R) a vlastně o nich neví-
te do doby, než se podíváte na 
luxusní a informacemi nabitou 
přístrojovku, jak se čtverečky 
na LCD displeji mohou ubli-
kat. Teprve potom vám dojde, 

že při každém ostřejším výjez-
du z vinglu na dvojku či trojku 
zadní lepivá široká guma žado-
ní o přilnavost a vypnutí KTRC 
se rovná zakoupení vstupenky 
do highsiderového nebe. No 
a co se brzd týče, tak ty jsou 
prostě lahůdkové. Radiální 
pumpa i třmeny, ovládání jed-
ním prstíčkem, citlivost i úči-
nek na jedničku s hvězdičkou.

Kawasaki ZZR1400 je prostě 
výjimečná raketa na dvou ko-
lech. Jestli bych ji chtěl? Já vám 
nevím. Fascinuje mě, dráždí 
jen pouhou svou existencí. Je 
tak… dokonalá! Je neuvěřitel-
ně snadné na ní jezdit rychle, 
ovšem opravdové vzrušení při-
chází až v rychlostech, o kte-
rých naši zákonodárci nikdy 
neslyšeli. A já si nejsem jist, 
že jsem pilot s železnou vůlí, 
stabilní nervovou soustavou 
a excelentními jezdeckými do-
vednostmi. Ztráta respektu se 
u ZZR rovná ztrátě života, a já 
pořád ještě plánuji ten důchod 
v obklopení vnoučaty. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Asko Kc.

ZZR by vůbec nemělo přijít do ruky 
člověku se slabou vůlí, pocuchanou 
nervovou soustavou a jinými 
než excelentními řidičskými 
dovednostmi

inzerce

Stupnici tachometru dokáže 
ZZR využít beze zbytku. Kdykoli...

Obrovské pětiúhelníkové výfuky jsou, ehm, specifické. 
Aspoň předjížděný pozná, že nemá smysl vás honit

Lehčí kola zlepšují ovladatelnost, brzdy s ABS jsou jednoduše skvělé


