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Když jsme Kawu přebí-
rali, říkal jsem si, co je 
na tom vlastně nového. 
Z dálky totiž motorka 

vypadá skoro stejně jako loň-
ský model Z750, který v nabíd-
ce i pro letošek zůstal. Trošku 

pozměněné je na erku na prv-
ní pohled barevné zpracová-
ní, při bližším ohledání najde-
te nádhernou duralovou kyvku 
s dutými oky ze staré Z1000, 
lepší zadní tlumič ze Z1000 
a čtyřpístové Nissiny namís-
to dvoupístových, jiný blatník 
a přední masku. Když se pro 
jistotu mrkneme do presski-
tů, najdeme v nich mimo jiné 
informaci, že se vlastně jedná 
o motor Z750 vložený do rámu 
staré Z1000.

Vyplatí se „R“?
Pokud bychom před nasednu-
tím na stroj zapolemizovali, jak 
budou změny znát a kolik za ně 
zaplatíme oproti celkem ucele-
nému nízkorozpočtovému na-
háči, jakým původní Z750 je, 
dostaneme zajímavý výsledek. 
Oficiální čísla vypadají takto: 
Z750 199 000 Kč, Z750 s ABS 
219 000 Kč, Z750R 219 000 Kč 
Z750R s ABS 239 000 Kč. Podle 
mého soudu se připlatit vypla-
tí, protože stroj funguje o něco 
lépe a mnohem lépe vypadá. 
U mě by volba padla na testo-
vanou verzi – Z750R bez ABS.

Akční stroji, líbíš se mi
Zaměřením jsem spíše endurák, 
ale všeobecně mám rád stroje, 
které umějí pobavit, na kterých 
se něco děje. Koneckonců pu-
bertu jsem trávil na letišti při 
trénování stuntridingových 
prvků, takže motorky ve stylu 
streetfighter mám ze silničních 
strojů nejraději. Z750 si pama-
tuji z testů před lety. Byla hbi-
tá, veselá a měla krásný zvuk. 
Z750R má opravdu za pár pe-
něz navíc vychytané zásadněj-
ší mouchy. Především přední 
brzda nemá dohromady čtyři 
písty, ale osm, a to ve třmenech 
pevněji radiálně přichycených. 
A radiální pumpu s nastavitel-
nou páčkou přidělali také lepší 
než původní. Zatímco do města 
se dražší brzda ani moc nevy-
platí, při akčnějším nasazení je 
její účinek mnohem stabilněj-
ší, neměkne a ani „kotvy“ (pro 
koktavé: tvrdé brždění) z dvou-
stovky nedělají přední soustavě 

problémy. Motorka brzdí dů-
věryhodně, za což může nejen 
dobrá brzda, ale i přední vidli-
ce USD, která podle mého sou-
du zvládá držet přední kolo pro 
rodinu Kawasaki až s netypic-
kým přehledem. Přední brzda 
se dá výborně regulovat a mo-
torka se snadno a velmi dobře 
kontrolovatelně zvedá na před-
ní kolo.

Nejen při rychlé jízdě na dál-
nici (aerodynamika), ale i při 
blbnutí po předním a po zad-
ním jsem opravdu ocenil důmy-
slně tvarovanou nádrž. Prolisy 
mi umožňovaly se bezbolestně 
chytit stehny, takže jsem nemu-

sel tolik namáhat ruce. Kromě 
toho jsem měl dobrý pocit, že 
sedím jakoby v motorce, což 
na některých konkurenčních 
naháčích neznám. Zde jsem se 
cítil v bezpečí a měl jsem pocit 
dobrého kontaktu se strojem, 
zároveň mi nikde nic nepřeká-
želo, ani netlačilo. Nohám ne-
překáží výfuk, řadička padne, 
stejně jako dobře fungující pře-
vodovka.

Dva omyly, jeden 
napravitelný
Co se kawským nepoved-
lo, je v první řadě sedlo. Vza-
du je v něm jakási díra, ze kte-

ré máte za jízdy pocit, že vám 
někdo strká soustavně prst do 
zadku. To v kombinaci s vibra-
cemi, což považuji za problém 
druhý, větší a neřešitelný, dělá 
z delší jízdy v ustáleném vyš-
ším otáčkovém spektru zbyteč-
ně zákeřné procesí. Když sedí-
te u nádrže, jde to, ale jakmile 
potřebujete zalehnout, popo-
sednete si, tak vám zadek za-
čne masírovat tlupa vibrujících 
mravenců. Nevím jak ostatní, 
ale zhruba tak nějak si před-
stavuji depilaci okolí zadelního 
otvoru. Kdybych Kawu měl já, 
sedlo bych si nechal přečalou-
nit, na své pozadí rozhodně ne-
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TEST Nemíchat, 
provibrovat

„R“ má lepší 
kyvku, brzdy a...

Návykový 
zvuk

Kawy jsou prostě sexy a málokdo, 
i když není třeba zrovna jejich příznivce, 
může říct, že ho jízda na Kawě nevzruší. 
Prostě adrenalin Kawy umí. A letošní 
Z750R, vybavenější verze původní Z750, 
vás pěkně zatahá za kulky.

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: David M. Bodlák
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Kawasaki Z750R
Motor 7/10
Podvozek 7/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost 7/10
Město 7/10
Cestování 6/10
Sport 8/10
Výkon/Cena 7/10

V zatáčkách je i na méně kvalitním 
povrchu řízení pořád dobře čitelné, 
při mírném povysedávání zatáčí 
motorka skoro sama, jen při 
brždění se musí pracovat 
s jakousi skrytou váhou

Je to jen pár detailů, ale oproti původní Z750 vypadá „R“ plnohodnotně, detaily, 
na kterých se šetřilo, skoro vymizely

Kawasaki Z750RTEST „R“ má lepší 
kyvku, brzdy a...
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JEĎTE AŽ TAM, KDE SILNICE KONČÍ. 
A PROČ NE?

G 650 GS.
NEZASTAVITELNÉ ENDURO.

Každý se umí chovat normálně. Ale jednou za čas se prostě potřebujete uvolnit a udělat to, co 
právě cítíte. Nová G 650 GS je pro vás dokonalým partnerem pro každý hřích. Se svým spolehlivým 
jednoválcovým motorem a řízením reagujícím na vaše sebemenší přání toto enduro nikdy nezkazí 
žádnou zábavu na dálnici ani polní cestě. A díky volitelnému ABS, ergonomickému ovládání 
a mladistvému vzhledu se jistě stane stálým partnerem pro vaše dobrodružství.

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.

BMW Motorrad
Česká republika

G 650 GS
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VOLBA VÍTĚZŮ! 
Šest dn  – šest vít z ! 
Blahop ejeme vít znému týmu z Finska k jeho trofeji z Mezinárodní 
šestidenní motocyklové sout že enduro 2011. Finský národní Trophy Team 
sout žil ve složení: Eero Remes, Jari Mattila, Marko Tarkkala, 
Matti Seistola, Valtteri Salonen a Juha Salminen!

CZ DEALERS: BRNO: AUTONOVA BRNO S.R.O., MASNÁ 418/20, TEL. 543424238 
• HRADEC KRÁLOVÉ: KTM TROJAN, BRNĚNSKÁ 183/75, TEL. 495269492 • 
CHOMUTOV: AUTO MARKET S.R.O., MÁLKOV 80, TEL. 474622929 • LIBEREC: 
UNIVOK, DOPRAVNÍ 711, TEL. 777682227 • MLADÁ BOLESLAV: FLASH TEAM 
S.R.O., BOLESLAVSKÁ 902, TEL. 326334827 • OLOMOUC: MOJEMOTORKA.CZ, 
PAVLOVICKÁ 124/4, TEL. 724488931 • OSTRAVA: KMOTO S.R.O., MARTINOVSKÁ 
3037, 596630859 • PRAHA: RACE TOOL, VRBOVA 19, TEL. 222362231 • PRA-
HA: SHIVA MOTOSHOP, PECERADSKÁ 108, TEL. 267712041 • ST ÍBRO: B&P 
RACING S.R.O., TOVÁRNÍ 503, TEL. 374627000 • SVITAVY: AMD, NÁMĚSTÍ MÍRU 
89, TEL. 461532256 • VLAŠIM: SETTE S.R.O., VLASÁKOVÁ 844, TEL. 317844775 – 6

VÍT Z
ABSOLUTNÍ

KTM_WinnersChoice CZ 131x185.indd   1 18.8.2011   0:07

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kawasaki Z750R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
68,4 × 50,9 mm, kompresní poměr 11,3:1, 
vstřikování Keihin ∅ 34 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový páteřový rám 
s pomocnými výztužemi, vpředu USD vidlice 
∅ 41 mm, zdvih 120 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih 
134 mm, obojí nastavitelný odskok 
a předpětí, brzdy vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, čtyřpístkové radiální třmeny 
Nissin, vzadu kotouč ∅ 250 mm, 
jednopístkový třmen, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Rozměry: délka 2085 mm, šířka 795 mm, 
výška 1070 mm, rozvor 1440 mm, úhel 
řízení 24,5°, stopa 103 mm, výška sedla 
825 mm, světlá výška 165 mm, nádrž 18,5 l

Objem 748 cm3

Výkon  77,7 kW/106 k@10 500

Točivý moment 78 Nm/8300

Hmotnost 226 kg (provozní)

Cena 209 900 Kč

jsem tak choulostivý jako futu-
ramák Bender, ale tohle je i na 
mě příliš. Možná, že by měkčí 
sedlo z jiného materiálu potlu-
milo ty kawí vibrace.

Taky spolujezdec si bude cel-
kem stěžovat – především na 
brnění pravé stupačky, drží na 
ní výfuk a pokud budete na 
dálnici častěji zastavovat, tak 
abyste si promnuli mravence 
v končetinách a zkontrolovali, 
jestli na spodní prádlo nezaú-
točil nějaký vnitřní vliv, při jíz-
dě nespecifikovatelný. Ne váž-
ně, nebudu tu dále rozepisovat 
impertinentní polemiky. Fakt 
je, že mnozí pánové musejí 
častěji či komplikovaněji čůrat 
a spolujezdci „protřepávat“.

Resumé? Na blbnutí a spor-
tování je to prima motorka, 
ovšem na prostých padesáti 
kilometrech budete na dálnici 
uvibrovaní.

Klidně driftem
V zatáčkách se mi s Kawou lí-
bilo, i když najedete na méně 
kvalitní povrch, je řízení pořád 
dobře čitelné a relativně klidné. 
Na kvalitním asfaltu se dá krás-
ně sklápět ze strany na stranu. 
Pokud si začnete mírně povy-
sedávat, zatáčí motorka sko-
ro sama, jen při brždění musíte 
pracovat s jakousi skrytou vá-
hou. Zajímavé je, že třeba vý-
konnější Tuono RSV4 se chová 
podvozkově v extrémech mno-
hem neutrálněji než lehčí Kawa 
– měl jsem možnost přímého 
přesednutí při focení.

Když si však s Kawou troš-
ku pocvičíte a mrknete na pár 
stuntriderských videí, můžete 
do zatáčky klidně nalétávat mo-
tardovým dri� em. Brzdy i pod-
vozek na to mají, stroj neskáče, 
brzdy nevadnou. Jen na výjez-
du zapomeňte na drastický vý-
kon, který na litru jednoduše je. 
Z750R jede slušně, při přímém 
srovnání se suzučí novinkou 

GSR750 (srovnávací test bude) 
ale postrádá pár koní na špici, 
ve spodku jdou motory vesměs 
stejně. Mně výkon pro mé po-
třeby bohatě stačil, mám rad-
ši, když motorka zatáčí a brz-
dí a chová se předpokládatelně, 

než když má motor jako z heli-
koptéry a nejde řídit.

Miluju ten zvuk
Dobrá, vibrace jsou na dálnici 
fakt pruda, ale ten zvuk je ve měs-
tě opravdu monstrózní. Ne, Kawa 
neřve jako olaďákované nesmysly. 
Ale má správně nahrublý a drzý 
hlas. Chrochtá, chroptí, chrchlá. 
Zkrátka všecko, co vás napadne, 
když máte v krku mrml a snažíte 
se vyslovit cokoli na „ch“. 

Z750R je plná emocí. A ty vib-
race jí nakonec i odpustíte, protože 
o to víc vás Kawa bude nutit měnit 
otáčky, opustit dálnici a jezdit zve-
sela a pro radost a užívat si jen těch 
pozitivních vlastností. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma ASKO KC.

Z tohoto úhlu sice vypadá jako protéza pro beznohého, ale zvuk umí 
úžasnej. Výfuk mám na téhle motorce za hodně povedený – kdoví, 
jestli nevypouští i nějaké feromony, jakmile totiž zazpívá, postaví vás 
pěkně do latě

Palubní panel poskytuje všechny zásadní informace, ovšem chybí 
dnes stále oblíbenější ukazatel zařazené rychlosti

Kawa zvolila po různých pokusech se zlatavými nástřiky motorů 
jednoduchou zelenou metalízu na plechy a temnou černou na motor, 
rám a zbytek. Čisté, pěkné, ucelené

Hlavně při vyšších ryhlostech radiální čtyřpísty nevadnou a podávají 
stabilní výkon


