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N a úvod poznámka od 
Honzise: kolega Alan 
se v JAR svezl na obou 
strojích, tedy i na luxus-

ní cestovní variantě GTL, a její 
test máme k dispozici také. Jen-
že nejen podle něj, ale i dle reakcí 
ostatních novinářů se navzdory 
optické i technické podobnos-
ti jedná jízdním projevem o na-
prosto rozdílné stroje, které se liší 
dokonce i zvukovou kulisou (!),  
a tak jsme se rozhodli otisknout 
jen GT a s gétéelkem vás trochu 
napínat. Protože jestli vše klap-
ne, nabídneme vám již velice 
brzy test GTL přímo z českého 
prostředí a najet bychom měli 
výrazně více, než bylo testova-
cích 200 km v JAR…

Začíná to zvukem
Když jsem poprvé zaslechl, že 
BMW připravuje šestiválcové 
šestnáctistovky, napadlo mě, že 
to budou motorky zcela prosté 
vibrací, hladké, s chováním elek-
tromotoru a umožňující pekelně 
rychlé cestování jako na magic-
kém létajícím koberci, ale záro-
veň že to budou vlastně dost bez-
charakterní a nudné bečky pro 
dopravu z místa A do místa B.

O tom, že jsem se ukrutně mý-
lil (správně jsem tipoval jen ten 
bezvibrační chod a rychlost), 
mě přesvědčil už zvuk nastarto-

vaného motoru. Gétéčko, které 
ve výrobním programu BMW 
nahrazuje čtyřválcové K 1300 
GT, má úžasný melodický až 
muzikální zvouček ne nepřipo-
mínající charakteristický sound 
sportovních šestiválcových au-
tomobilů téhle značky, který je 
tak návykový, že kolikrát budete 
motor vytáčet jen proto, abyste 

ukojili své uši. A dobrá zpráva 
je, že ten zvuk jde ruku v ruce 
s dynamikou motoru – způsob, 
jakým šestiválec v určitých oka-
mžicích prezentuje svůj výkon 
a hlavně točivý moment, je váž-
ně hodně zajímavý. Sto šedesát 
koní není zdánlivě mnoho na 
stroj vážící bez kufrů 319 kilo, 
ale s krouťákem už ve 3000 otáč-
kách přesahujícím 150 newton-
metrů vás to vážně nemusí za-
jímat…

Pravé Gran Turismo
Nová káčka mají nepřehlédnu-
telný až agresivní design a spe-
ciálně gétéčko, které přichází ve 
standardu pouze s dvojicí po-
stranních kufrů (topcase lze do-
koupit), vypadá už od pohledu 
jako velká zbraň. Čiší z něj touha 
jet nejen daleko, ale také dosta-
tečně rychle a užít si to i v zatáč-
kách, prostě pravé Gran Turismo. 
Sedlo je výrazně výš než u GTL 
(tam 750 mm) a ještě si je před 

jízdou můžete rychle přehodit 
na nižší nebo vyšší polohu. Je 
spíše tvrdší, což u BMW hod-
ně překvapí, ale na dlouhé ces-
ty jako dělané, řídítka jsou více 
vpředu, stupačky výš a více vza-
du a ve finále to dává příjemný 
sportovně cestovní posaz.

Jakmile se motorka po-
hne, zjistíte, že navzdory své-

mu dlouhatánskému rozvoru je 
překvapivě agilní. Za to může 
nízké těžiště a rozložení hmot-
nosti 52/48 % dané umístěním 
motoru, jenž je na svou archi-
tekturu neuvěřitelně kompaktní 
(555 mm šířka, necelých 103 kg 
váha, válce skloněné dopředu 
o 55° jako u čtyřválců K 1300), 
a stejně tak musíme zmínit i do-
cela ostrou geometrii předního 
zavěšení. Nedá se samozřejmě 
říci, že by gétéčko létalo v pře-
klápěčkách jako šestistovka, ale 
ke změně směru stačí jen na-
značit a akce proběhne velice 
jistě a důvěryhodně, jak jsme 
u bavorských podvozků vybave-
ných závěsy Duolever/Paralever 
zvyklí. Půlku práce v zatáčkách 
dělá ta motorka za vás. Dokonce 
podvozku tak věříte, že si zane-
dlouho říkáte, jestli konstruk-
téři neměli dát stupačky raději 
trochu výš… Klasický brzdový 
systém BMW, tedy s částečně 
propojenou funkcí (přední páč-

kou brzdíte všechno, nožní jen 
zadek) a standardně s ABS, dělá 
svou práci také na výbornou.

Elektronická pohoda
Skutečně smysluplnou fiču-
rou je elektronicky nastavitel-
ný podvozek ESA (Electronic 
Suspension Adjustment) druhé 
generace. Ten je k mání sice za 
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TEST

Tohle je Gran Turismo!
První test očekávaného 
bavorského šestiválce 
je tu! V úžasném 
prostředí Jihoafrické 
republiky jsme 
otestovali sportovnější 
z obou dvojčat, model 
K 1600 GT. Mnohem 
sportovnější svezení, 
než byste čekali…

Alan Cathcart 
překlad a úprava:  
Jan Rameš  
honzis@cmn.cz

foto: Daniel Kraus

TEchnické údajE

BMW k 1600 GT

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), 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 2324 mm, šířka 1000 mm, 
výška 1440 mm, sedlo 810/830 mm, 
rozvor 1680 mm, úhel řízení 27,8°, stopa 
108,4 mm, nádrž 24 l (rezerva 4 l), udávaná 
spotřeba 4,5 l/100 km při 90 km/h,  
5,7 l/100 km při 120 km/h, akcelerace 0-100 
km/h za 3,2 s, užitečná hmotnost 209 kg

Objem 1649 cm3

Výkon 118 kW/160,5 k@7750

Točivý moment 175 nm@5250

Hmotnost 319 kg (provozní)

Cena 518 000 kč

Písmenka GT jsou důležitá, protože 
o téhle motorce říkají vše. Vlastně by se 

mohla jmenovat jenom GT...

Pro neznalé zmatek, pro bavoráčníky denní chléb. Novinkou je 
kolébkové tlačítko Menu/kosočtverec (to není moc šťastný piktogram...), 
kterým ovládáte na motorce skoro vše

Architektura podobná jako u čtyřválců řady K, hodně skloněné válce 
motoru a nízký rám

Vítejte v budoucnosti. Kulaté budíky jako v autě, TFT displej, 
vyjímatelná navigačka komunikující s motocyklem
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příplatek, ale nedokážu si před-
stavit, že by si někdo káčko ob-
jednal bez něj. Reakce tlumičů 
WP na změnu nastavení je oka-
mžitá (akorát už na to není sa-
mostatný čudlík, ale musíte buď 
do menu, nebo si nade� novat 
rychlý přístup) a rozdíly jsou 
citelné.

Sport je možná až příliš tvrdý 
a jízda na jihoafrických silnicích, 
které mají sice dobrý grip, ale ne-
jsou zrovna hladké, už nebyla 
moc příjemná. Většinu času ne-
cháte zvolený Normal a Comfort 
si necháte jen na dálnici (a české 
okresky, pozn. Honzis), kde žeh-
lí všechny přechody a kde s vámi 

gétéčko uhání až 250 km/h, na 
něž je omezené.

Co si můžete dokoupit
Když už jsme nakousli ty pří-
platky: za paket Comfort, kde 
kromě ESA najdete ještě alarm 
a centrální zamykání obou kuf-
rů a obou přihrádek v přední 
kapotě, dáte 28 225 Kč. Mimo-
chodem to centrální zamykání 
je velice zajímavé, motůrky jsou 
v motorce, takže nezatěžují kuf-
ry, a stačí zmáčknout buď čud-
lík na řídítku, nebo na dálkovém 
ovladači, a máte zamčeno. Konec 
běhání kolem motorky, jestli jste 
všechno zavřeli…

Safety paket stojí 21 425 Kč 
a obsahuje kontrolu trakce DTC, 
kontrolu tlaku v pneumatikách 
RDC a jednu z nejzajímavěj-
ších technických blbinek na té-
hle motorce, adaptivní xenonový 
světlomet. Tomu jsme se detail-
ně věnovali loni v čísle 28 (jako 
jedni z mála světových noviná-
řů jsme byli na takové top secret 
párty v Mnichově), takže jen pro 
připomenutí – jedná se o xenon, 
který při naklánění motorky 
udržuje vodorovnou linii a svítí 
tudíž do zatáčky! Bohužel jsme 
jezdili akorát za dne…

Audio aparatura, která je 
u verze GTL v sérii, stojí 27 725 
kaček a je to včetně bluetoothu 
a přípravy na navigaci, kterou 
zasouváte do zděře nad přístro-
jovkou. Co se navigačky týče, 
jmenuje se BMW Motorrad Na-
vigator IV, ale je to vlastně Gar-
min 660, akorát že se speciálním 
so� warem BMW, který doká-
že komunikovat s motocyklem, 
a tudíž ji dokážete ovládat otoč-
ným ovladačem na řídítku. A na 
oplátku vás třeba upozorní, že 
vám dochází palivo a poradí, kde 
nejblíže natankovat. Jen malé 
upozornění – s běžným Garmi-
nem to nefunguje, ten se vám 
zde bude akorát nabíjet, musí-
te mít toho od BMW. Naštěstí 
pryč jsou doby, kdy si za tyhle 
věci Němci nechávali brutálně 
zaplatit. „Šestsetšedesátka“ stojí 
normálně 15 tisíc, resp. 17 s do-
životními aktualizacemi zdar-
ma, a v BMW za tu upravenou 
pro K 1600 GT/GTL dáte 18 238 
korun, což je solidní.

Sport ho baví
Ale zpátky do sedla. Skutečnou 
superstar na tomhle motocyklu je 
bezesporu motor. A to nejen kvů-
li svému zvukovému projevu, ale 
hlavně díky způsobu, jakým zce-
la nevzrušeně táhne i na šestku 
prakticky od volnoběhu bez sebe-
menšího zaváhání nebo zaškrká-
ní v převodech. Aby ne, když 70 % 
točivého momentu, tedy celých 
125 newtonmetrů, je k dispozici 
už při patnácti stovkách!

Když chcete zažít oprav-
du úchvatnou akceleraci, kte-
rá u takhle velké motorky hod-
ně překvapí, stačí jen podřadit 
(spojka jde zlehka a zařaze-
ný kvalt vidíte na přístrojovce) 
a nechat motor zpívat v točkách, 
dokud nezasáhne v 8500 ome-
zovač. Trochu zamrzí, že převo-
dovka na gétéčku je vzdorovitější 
než u GTL, které naopak řadí sa-
metově a může za to prý jiná po-
zice stupaček a s ní spojené jiné 
přepákování řadičky. A zamrzí 
to o to víc, že gétéčko svým cha-
rakterem vysloveně láká ke 
sportovní jízdě plné řa-
zení – ne že byste mu-
seli, ale protože vás 
to baví. Jinak 
klidně mů-
žete brát 
p r v n í c h 
pět kvaltů 
jen jako 
nutné zlo 
k tomu, 
abyste se do-
stali na šestku, 
a tu nechali zařaze-
nou až do večera…

Na tři způsoby
My jsme se motali místy 
v opravdu hustém provozu pl-
ném kamionů, a když jsme chtěli 
rychle předjet, bylo potřeba pod-
řadit o kvalt i dva, aby se člověk 
pohyboval v nejefektivnějším 
pásmu mezi čtyřmi a sedmi tisí-
ci otáček, kde to má vážně drajv. 
Při předjíždění potom bylo nut-
né dávat pozor na větrné turbu-
lence od kamáčů, neboť gétéčko 
není zrovna drobek a s vytaže-
ným (a výborně fungujícím) ple-
xi je docela citlivé na boční vítr, 
i když pořád výrazně méně než 
GTL.

Dost také záleží na zvoleném 
motorovém módu, který pře-
pínáte samostatným tlačítkem 
na pravém řídítku. Káčko po-
užívá elektronický plyn a nabí-
zí tři mapy s rozdílným proje-
vem, přičemž hned na začátku 
inženýry musím pochválit, že 
ani v jednom případě není re-
akce na plyn jiná než sameto-
vá. Nejostřejší program se jme-
nuje Dynamic, na druhém konci 
stojí Rain fungující přesně tak, 
jak slibuje – ideální do deště, ale 
třeba i do města, s vlažnější re-
akcí na povely plynové rukojeti. 
Mód Road je někde mezi a bude 
to váš největší kámoš po většinu 
času, stejně jako režim Normal 

u podvozku. Pak už jen nastavíte 
tempomat na 200 km/h, necháte 
motor brumlat si svých nizouč-
kých 5800 otáček a schováni za 
velkým plégem si klidně otevřete 
štítek na helmě… Na téhle mo-
torce bude asi hodně snadné při-
jít o papíry.

Třetina je vyprodaná
BMW K 1600 GT je výbor-
ná motorka a navíc není ani 

ve srovnání s konkurencí pří-
liš drahá. Opakuje se stejná 
situace jako u loňské novin-
ky, superbiku S 1000 RR - celá 
dlouhá léta těžili Japonci z vý-

hodného kurzu, a teď se to 
obrací proti nim. Káčko vás 
nestáhne z kůže ani při 
jízdě, navzdory rozmě-
rům a velkému motoru se 
spotřeba po 300km vý-
letu ustálila na průmě-
ru 6,1 litru na sto, což 
dává skoro 400 km do-
jezd. Přitom jsme se na 

dálnici často pohybova-
li v rychlostech silně přes 
200 km/h…

Napřesrok plánují Něm-
ci vyrobit 8000 kusů obou 
modelů a prezident BMW 
Motorrad Hendrik von 

Künheim k tomu říká: „Už 
teď máme na 3000 motocyklů 
složené zálohy, což je dokonce 
o 500 kusů více, než jsme měli 
loni na S 1000 RR. A samozřej-
mě se už teď snažíme najít způ-
soby, jak uspokojit potenciální 
zákazníky, když naše produk-
ce nebude stačit.“ Já myslím, že 
by měli hledat rychle, protože 
tímhle šestiválcem BMW zved-
lo laťku v segmentu Gran Tu-
rismo hodně vysoko a těžko to 
u milovníků rychlého cestování 
zůstane bez reakce. 
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Omezeno 
na 250 km/h

Úchvatný zvuk 
i akcelerace

Centrální zamykání kufrů, 
naklápěcí xenon…BMW K 1600 GT

Honda ST1300 Pan-European
Motor V4  objem 1261 cm3  výkon 
126 k@8000  krouťák 125 Nm@6000 
 hmotnost 329 kg  nádrž 29 l 
 sedlo 790 mm  cena 439 900 Kč
Pan už je sice starý jako Metuzalém, ale pořád má 
co nabídnout. Charakteristický je podélně uložený 
motor V4, který sice není na závodění, ale na 
druhou stranu Evropy vás odveze na jeden zátah. 
Ne nadarmo tuhle motorku používají policisté 
v mnoha zemích.

Kawasaki 1400GTR
Motor Ř4  objem 1352 cm3  výkon 
155 k@8800  krouťák 136 Nm@6200 
 hmotnost 312 kg  nádrž 22 l 
 sedlo 815 mm  cena 429 000 Kč
Hi-tech z Japonska. Gétéero udivuje svou lehkou 
ovladatelností i parádním zátahem motoru 
s variabilním časováním ventilů. Od loňska 
disponuje kromě bezklíčkového zapalování také 
kontrolou trakce nebo ekonomickým módem 
snižujícím spotřebu.

Yamaha FJR1300A
Motor Ř4  objem 1298 cm3  výkon 
143 k@8000  krouťák 134 Nm@7000 
 hmotnost 291 kg  nádrž 25 l 
 sedlo 805 mm  cena 409 990 Kč
I tuhle motorku používají policejní složky a stejně 
jako Pan je vybavena „pouze“ pětikvaltem. 
Motor ani víc rychlostí nepotřebuje. Když 
jste extrémně líní, můžete dokonce řazení 
přenechat elektronice, e� éero je totiž k dostání 
i s poloautomatem.

KONKURENCE

Zvuk motoru připomíná 
charakteristický sound sportovních 
šestiválcových automobilů BMW. 
Pozor, návykové!

Elektricky ovládané, sportovně 
vykrojené plexi výborně chrání. 

Dvě kila na tachu a klidně si 
otevřete helmu...

Ve spodní pozici plégo navíc 
chrání horem vyjímatelnou 

navigačku proti nenechavcům

Není to samozřejmě sportovní šestistovka, ale na svou 
velikost je gétéčko obdivuhodně ovladatelné

Kufry jsou v základu, velká bandaska vydrží skoro 
na 400 km... Tohle není motorka na cesty kolem komína!

Že jde o šestiválec, 
poznáte i zezadu


