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TEST Boxer v nejlepší 
formě

Stačí trocha chromu 
a vyplétané ráfky

Nebojí se ani 
delších cest

Možná by se to moh-
lo zdát jako drobnost, 
jedna vačka nebo dvě, 
vždyť je to jedno. Přá-

telé, není. Tenhle motor má zase 
úplně jiný projev, navíc výfuková 
přívěra, o které víte při každém 
otočení klíčku (kromě sprintu 
ručiček otáčkoměru a tachome-
tru po budících vás Bávo přiví-
tá právě i protočením přívěry), 
dává plochému dvouválci po-
řádné grády.

Tuhle verzi jsem znal už z loň-
ska, kdy jsem ji testoval v gée-

su a mém oblíbeném RT, ale byl 
jsem zvědav, jak se bude projevo-
vat v motorce výrazně drobněj-
ší než obě zmiňované „almary“. 
Výkonově prakticky nastejno, ale 
hmotnost a hlavně ta čelní plo-
cha... Leccos naznačilo dubno-
vé svezení při prezentaci nových 
modelů nominovaných na Mo-
tocykl roku (kde Classic mimo-
chodem skončil na druhém mís-
tě ve své kategorii před spoustou 
nabušenějších konkurentů) a tý-
denní test mé první dojmy jen 
potvrdil. Jo, tuhle motorku bych 
doma mít mohl...

Dráty znamenají duši
Němci udělali velice chytrý tah, 
když vedle běžného erka, po kte-
rém sáhnou ti, kdo koukají více 
na praktickou část věci (nemá 

tolik chromovaných cingrlátek, 
takže jej snáze necháte špinavé 
a nebude vás to tolik psychicky 
deptat, navíc je levnější), nabíze-
jí i něco navíc. To „něco navíc“ 
se jmenuje verze Classic a má-
te-li srdce na pravém místě (teda 
vlastně na levém, vidíte, co s člo-
věkem dělají ta klišé), půjdete 
jednoznačně do něj.

Bílý pruh přes střed motor-
ky možná trochu zdiskredito-
vala banda tunérů, kteří se tou-
to úpravou ze svých šestkrát přes 
střechu převrácených Favori-
tů snaží udělat nejjednodušším 
způsobem Ferrari, ale Bavoráku 
prostě sluší. Bez něj by to byla jen 
další černá motorka, i když při 
bližším ohledání zjistíte, že bar-
va je metalizovaná a na slunku 
vysloveně hezká. Chromovaný 

výfuk a zrcátka, mimochodem 
opravdu výborná, světlý motor 
a kardan a rameno Teleleveru, 
to tady sedí. Standard je techno-
krat, Classic elegán.

No a pak jsou tady ta drátěná 
kola. Ne že by ta litá na standar-
du nebyla pěkná, BMW si zrov-
na v téhle oblasti dává docela zá-
ležet, ale dráty jsou prostě dráty. 
A to pozor, nejsem žádný retro-
milec, takže mé zalíbení je čis-
tě spontánní. Zajímavé je, že se 
jedná o kola dušová. Od značky, 
která dlouhatánská léta používá 
bezdušáky na všech drátěných 
ráfcích, to vyloženě překvapí, ale 
má to zcela jednoduché vysvětle-
ní: na GS jsou dráty uchyceny na 
vnějším límci ráfků, ale kdyby to 
tak bylo zde na širokém 5,5palci, 
byly by dráty tak roztažené, že už 
by nezbylo místo na zadní brzdu. 
Celkem logicky tak konstrukté-
ři dali přednost brzdě před bez-
dušáky... Proč nesáhli po tech-
nických řešeních, jaká používá 
třeba Alpina (bezdušové drátěné 
ráfky s niply uprostřed), to vědí 
jen oni, ale nějaký důležitý dů-
vod to určitě mít bude.

Komfortní sezení
Když jsem motorku poprvé viděl, 
trochu mě zarazil tvar sedla. No 
řekněte, není to takové nevyvá-
žené, u řidiče nízká vana a hned 
za ním boban jak z Electra Gli-
de? Po zmiňovaném prvním sve-
zení na jaře mi navíc přišlo, že je 
zbytečně nízké a nezdálo se mi 
zrovna pohodlné. Safraporte, co 
v tom Mnichově kouřili, vždyť ta 
stará sedla byla v pohodě?

Po téměř pětistovce kilomet-
rů jsem se Classicu a jeho tvůr-
cům musel omluvit, protože buď 

se mi během pár týdnů změnil 
tvar pozadí, nebo nevím, ale na 
konci testu jsem sedlo hodnotil 
jako „fakt dobré“. Zdenda Šubrt 
z Inveltu, kde jsme si motorku na 
test vyzvedávali, mi prozradil, že 
tohle sedlo bylo u předchozí-
ho modelu v nabídce jako kom-
fortní, a přesně takový jsem z něj 
měl dojem i po delší cestě. Je to 
taková široká lavice, která úplně 
neláká k přeskakování ze strany 
na stranu v esíčkách, ovšem k té-
hle motorce úžasně pasuje. Není 
to překvapivě takové to klasic-
ké bavorské bláto, kdy si sedne-
te a promáčknete polstrování až 
na kostru, ale sedíte na rozleh-
lém, tužším a zdánlivě koženém 
sedátku. Fajn. No a kdyby vám 
náhodou nevyhovovalo, asi ne-
musím dvakrát zdůrazňovat, že 
v BMW mají sedla na všechny 
zadky – já jich doplňkových na-
počítal pět…

Jen malé plégo chybí
Pěkně vypadají nové budíky. 

Zmizela tradiční německá asy-
metrie a byla nahrazena totál-
ní klasikou – díky bohu, musím 
říci. Nemívám s bavorskými bu-
díky problémy (takové to chaotic-
ké rozmístění tu otáčkoměr, onde 
displej…), ale speciálně na Clas-
sicu by vypadaly nepatřičně. Sou-
časné řešení, kdy jsou dva stejně 
velké ručičkové budíky a mezi 
nimi digitální displej, je možná 
málo inovativní, ovšem o to pří-
jemnější a přehlednější. A čitel-
nější, protože nemusíte přeostřo-
vat na různě velké číselníky.

Množství nabízených infor-
mací se tradičně nedá nic vy-
tknout, tohle v BMW umějí. 
Velký ukazatel kvaltu, po stra-
nách palivoměr a teplota oleje, 
a nahoře tři řádky, kde se střída-
jí hodiny, kilometry a údaje pa-
lubního počítače. Vsadím se, že 
nejvyužívanějším zobrazením 
boardcomputeru je průměrná 
spotřeba, jež i při svižné jízdě zů-
stává nečekaně nízká. Ale o tom 
až v kapitole o motoru.

Kouzlo drátěných kol
Bavoři loni zcela předělali svůj 
možná historický, ale co se týče 
technologií, tak vysoce moderní 
boxer. Dostal dvouvačkové hlavy ze 
supersportovního HP2 Sport a letos 
jej konečně zamontovali i do naháče. 
Verze Classic je potom jasným 
důkazem, že i v Německu umějí 
udělat sexy motorku.

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Jakub Nič

Absolutní 
klasika 
míchaná 
s absolutní 
technickou 
modernou. 
Jo, tohle 
v BMW umějí

Nemůžeme si pomoct, ale to velké 
sedlo nám tam prostě nepasuje. 
Jinak jsou to sexy linky 1A třídy
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Být Classic můj, nad budíky 
mu „nadělím“ malé plexi. Tahle 
motorka má totiž docela cesto-
vatelské ambice, úplně z ní cítíte, 
že to není prdlavka „50 km ko-
lem komína a vydrncaní rychle 
domů“, nýbrž že těch padesát ki-
láků bere jako zahřívacích a do 
Alp na jeden zátah pro ni není 
problém. Posaz je vážně hod-
ně příjemný, takový „dlouhotr-
vající“, lebedíte si v pohodlném 
sedle, kde máte dost prostoru na 
posun, pozice těla je mírně spor-
tovní, ovšem pohodlná, prostě 
tak akorát na to, abyste vydrže-
li jezdit celý den, ale v zatáčkách 
se necítili jako kormidelníci na 
škuneru. A tady vám dojde, že 
tvar budíků sice pomáhá trochu 
mírnit aerodynamický odpor, dá 
se říci, že 140 km/h (něco kolem 
5000 otáček na šestku) je ješ-
tě v pohodě dlouhodobě snesi-
telných, ale s malým štítkem to 
bude ještě lepší. Dělá se svět-
lý i zatmavený, velké „pantátov-
ské“ plégo už ale bude jako při-
jít na ples v šatech od Armaniho 
a v gumovkách…

Lék na české silnice
Nebudu vám věšet bulíky na 
nos, jak jsem hrozně poznal 
novou přední vidlici (připomí-
nám, že v tomto případě „pou-
ze“ vede kolo, pružení a tlume-
ní má u zavěšení Telelever na 
starosti centrální jednotka), 
která má širší trubky, stejně 
jako lehce přeladěné nastave-
ní elektronicky štelovatelného 
podvozku ESA. Takové drob-
né nuance prostě po čtyřech le-
tech od posledního svezení na 
erku poznat nejdou. Charak-
ter podvozku ale zůstává po-
řád tentýž, nejlépe charakte-
rizovatelný jako „pořád tomu 
můžeš nakládat, díry nedíry, 
a vono to nic neudělá“. Kdo 
zná kombinaci Telelever/Para-
lever, ten vám potvrdí, že sice 
slyšíte, jak to pod vámi bouchá, 
ale necítíte nic. Pro naše silni-
ce učiněný zázrak, z motorky 
s konvenčním podvozkem jste 
po chvíli vyklepaní a otráve-
ní, tady je vám to buřt. Jasně 
že v mezních situacích v ná-
klonech se tato výhoda mění 

v nevýhodu, ale klidně obětuji 
mírnou necitlivost za komfort. 
Mimochodem, Comfort je ná-
zev „programu“, jenž jsem tla-
čítkem ESA volil nejčastěji, na 
vysloveně rovné silnice jsem si 
dopřál Normal. Režim Sport 
beru jako alpský.

Vaší oblíbenou disciplínou se 
v sedle erka určitě stane brždění, 
resp. brždění na poslední chví-
li. Pocit na páčce je sice trochu 
houbovitý, ale to vám může být 
šumák, protože ABS (za přípla-
tek) funguje parádně, a hlavně 
Bremba kotví neuvěřitelně. Pche, 
pak že bez radiálních třmenů to 
dneska nejde.

Nenáročný svalovec
O čem se mi ale bude dlouho 
zdát, je motor. Jestli jste pro-
zatím z testu nabyli dojem, že 
R 1200 R je pohodlný cestov-
ní stroj, a pohodlný rovná se 
nudný, tak jste vedle jak ta jed-
le. R 1200 R je pohodlný cestov-
ní stroj, ale s hrozně sexy moto-
rem. Italofilové z toho dostanou 
infarkt, když řeknu, že mi přijde 
stejně charismatický jako ducatí 
Desmodue. Je to živočich, u ně-
hož si oblíbíte každý sebemenší 
mechanický šelest (i když se je 
konstruktéři snažili potlačit, jak 
to šlo), a hlavně ten zvuk plo-
chého dvouválce, ten je naprosto 
nezaměnitelný. Až přijde vodou 
chlazený boxer (a ten přijde, na 
to vemte jed), tak tenhle motor 
snad obrečím…

Na rozdíl od italských výrob-
ků je tohle jemnost sama. Má 
svůj charakter, ale ke svému uži-
vateli přistupuje až podlézavě 
vstřícně. Žádné kopání a hys-
terické cloumání motorkou při 
podtočení, a když řadíte, tak to 
kolikrát ani neslyšíte (no dobře, 
jindy je to rána jak do kovadli-
ny). Guzziny a Ducati vás ne-
nechají vydechnout, ty vám své 
kouzlo dají vyžrat do poslední-
ho zážehu, zatímco na Bávu se 
můžete flinkat a zapomenout, že 
tam nějaký agregát je (na troj-
ku nebo čtyřku se vám to sta-
ne velice snadno). A když to na 
vás přijde a vezmete za heft, po-
znáte, zač je toho boxer. Nasta-
ne syrový a neuvěřitelně hutný 
zátah, který od 110koňové mo-
torky rozhodně nečekáte. Já jsem 
několikrát na dálnici (ehm, ně-
mecké) musel několikrát po sobě 
vyzkoušet, jestli se mi to nezdálo, 
ale když jsem ze 140 dal na šest-
ku plný plyn, tak rychlost lezla 
nahoru naprosto konstantním 
tempem až do 220! Žádné „do 
170 dobrý a pak pomalu“, pros-
tě jak v laboratoři. Čučel jsem, to 
vám řeknu.

Ještě víc jsem čučel, když mi 
palubní počítač hlásil spotřebu. 
Najel jsem skoro 500 kilomet-
rů, dobrých 200 z toho po dálni-
ci mírně až silně nepředpisovou 

rychlostí, zbytek od městského 
ploužení po hodně svižné pojež-
dění okreskami, a ke konci z toho 
bylo nějakých 5,2 litru na sto!

Nejlepší z řady
No dobře, zase jsem mu propa-
dl. Tušil jsem, že Classic bude 
dobrý, ale že si ho tak moc užiju, 
to ne. Není to motorka pro mla-
dé nevyblázněné týpky, ale pro 
chlapy, co vědí, jak vypadají ty 
pravé radosti života. Zlepší vám 
náladu, už když se na něj podívá-
te, a to se počítá. Já jsem mu od-
pustil i to šílené přepínání blink-
rů, a to už něco znamená.

Co se řady R vybavené iden-
tickými motory týče, mám moc 
rád cestovní RT, obdivuji GS, ale 
erko odteď považuji za nejlepší 
stroj z celé trojice. Jasně, nehýč-
ká pilota tak jako RT a terén jako 
GS určitě nezvládne, ale má neu-
věřitelný šmrnc. Je výrazně lehčí 
než jeho bráškové, míň toho sní, 
je neporovnatelně levnější a ne-
vím proč, ale motor mi zde při-
jde jako nejlépe naladěný. U RT 
i GS jsem si vždy po delší době 
na dálnici připadal trochu jako 
na sbíječce a pokaždé, když jsem 
si sumíroval plusy a mínusy ve 
svém soukromém žebříčku „kte-
rou motorku bych chtěl nejvíc“, 
tak to skončilo na tom, že „bo-
xer je fajn, ale…“. Jenže tady ne, 
tady mě hrozně bavil. Sexy mo-
torka z Německa, tomu se říká 
protimluv…  

Motocykl do testu zapůjčila 
firma BMW Motorrad Česká 
republika.
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TEChNiCKé úDaJE

BMW r 1200 r Classic

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
plochý dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
101 × 73 mm, kompresní poměr 12:1, 
vstřikování BMS-K+ ∅ 50 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
jednolamelová suchá spojka,  
sekundární převod kardanem

Podvozek: přední a zadní rám 
s motorem jako nosnou částí, vpředu 
zavěšení Telelever, zdvih 120 mm, vzadu 
jednoramenné zavěšení Paralever, zdvih 
140 mm, elektronicky nastavitelné tlumiče 
ESA , brzdy Brembo s částečně integrálním 
ABS (za příplatek) vpředu 2 kotouče 
∅ 320 mm, čtyřpístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 265 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu Metzeler Roadtec Z8 Interact 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
vyplétané dušové ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2145 mm, šířka 906 mm, 
výška 1273 mm, sedlo 800 mm, rozvor 
1495 mm, úhel řízení 27,1°, stopa 119, 
1 mm, nádrž 18 l (3,5 l rezerva), užitečná 
hmotnost 227 kg, udávaná spotřeba 4,1 
(při konstantních 90 km/h), resp. 5,5 l 
(při 120 km/h) na 100 km, max. rychlost 
220 km/h

* testovaná výbava: bezpečnostní 
výbava 17 650 Kč (Integral ABS, ASC), 
sada prémium touring 22 425 Kč (ESA, 
vyhřívané rukojeti, palubní počítač), 
model Classic 20 175 Kč (kola s drátěným 
výpletem, chromovaný výfuk)

Objem 1170 cm3

Výkon 81 kW/110 k@7500

Točivý moment 119 Nm@6000

Hmotnost 223 kg (provozní)

Cena 308 300 Kč (testované 

 provedení 368 550 Kč*)

Ducati Monster 1100EVO
Motor V2 vzduch • objem 1078 cm3  
• výkon 100 k@7500 • krouťák  
105 Nm@6000 • hmotnost 169 kg  
(bez náplní) • cena 285 000 Kč
Tady dominuje sportovní přístup k věci. 
Monster byl pro letošek vylepšen, má 
silnější motor, lepší ergonomii a hlavně ABS 
a čtyřstupňovou kontrolu trakce už v ceně.

harley-Davidson Xr1200X
Motor V2 vzduch • objem 1202 cm3  
• výkon 91 k@7000 (neoficiálně) • krouťák 
100 Nm@3700 • hmotnost 260 kg 
(provozní) • cena 12 294 Eur (cca 305 000 Kč)
Vůbec ne špatný pokus udělat sportovního 
Harleye a přitáhnout i pro značku zcela 
netypické zákazníky. Jednoduchá americká 
motorka.

Moto Guzzi 1200 Sport 4V
Motor V2 vzduch • objem 1151 cm3 
• výkon 106 k@7000 • krouťák 
106 Nm@6800 • hmotnost 257 kg 
(provozní) • cena 284 900 Kč
Pořádný kus motorky. Sportku si buď totálně 
zamilujete, nebo nikdy nepochopíte, ale to je 
u všech těchto strojů stejné. ABS je za příplatek 
15 tisíc, to samé dáte za speciální edici.

KONKurENCE

Konec experimentů s asymetrií, kulaté budíky 
klasického rozložení jsou jednoznačně hezčí

Částečně propojená brzdová soustava s příplatkovým 

ABS patří k tomu nejlepšímu, co mezi naháči seženete

Boxer. Moc nemachruj, Honzis, tenhle má pořádnou ránu!


