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J elikož jsou elektromotocykly 
pro mnohé z nás stále ještě 
neprobádané vody, pojďme si 

nejdříve představit samotného výrobce. 
Zero Motorcycles je kalifornská 
společnost, zabývající se vývojem 
a výrobou motocyklů poháněných 
elektřinou. Za jejím vznikem stojí někdejší 
inženýr NASA, Neal Saiki, který v roce 
2006 položil základy dnes již mezinárodně 
známé společnosti na výrobu motocyklů. 
První motorky sjely z výrobních linek 
v Santa Cruz již v následujícím roce a nyní 
je v prodeji několik modernizovaných řad, 
které nezastupují pouze silniční stroje, 
ale i ty z kategorie adventure. Společnost 
podle svých slov kombinuje ty nejlepší 
aspekty tradičního motocyklu s dnešními 
nejpokročilejšími technologiemi. Její 
motocykly jsou proto poměrně lehké, ale 
zároveň výkonné a rychlé. Základem všeho 
je elektrický pohon Z-Force a hliníkový 
rám, jenž minimalizuje hmotnost strojů. 
My dostali příležitost otestovat nejnovější 
model silničního streetfightera, který 
pro výrobce představuje obrovský krok 
kupředu a svým zákazníkům slibuje vyšší 
výkony, zkrácenou dobu dobíjení baterie 
a balíček ,,smart” technologií, které vám 
skrz mobilní aplikaci umožní rozsáhlou 
individualizaci jednotlivých jízdních 
parametrů. Očekává se, že obzvlášť 
mladší generace si budou právě s takovou 
technikou nejlépe rozumět a právě na ni je 
celý marketing zacílen.

Čím více proniká elektromobilita do motoristického světa, tím
více začíná rozdělovat společnost na dva tábory. Jedněm se už při

pouhém zaslechnutí tohoto slova začínají ježit chlupy všude po těle, 
jiní tento způsob dopravy považují za smysluplnou alternativu, 

která má v horizontu několika málo let slibnou budoucnost. Co když
vám ale nyní prozradím, že motocykl poháněný elektřinou nemusí 
nutně znamenat pouze nudný druh transportu, při kterém největší

adrenalin zažijete při hledání nejbližší dobíjecí stanice? Co když 
dokáže sportovně střižený naháč na baterky nabídnout dokonce
něco víc než konvenční motocykly? Ještě nedávno by mě někdo

o tomhle tvrzení opravdu těžko přesvědčoval, nicméně jízda 
na novém modelu Zero SR/F mě donutila přehodnotit

veškeré předsudky.

STREETFIGHTER     NA BATERKY

ZERO
SR/F

Text: Honza Zelenka, foto: Jana Kolací
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Přebírání motocyklu a vysvětlení 
základních ovládacích prvků probíhá 
překvapivě snadno. Ralf, obchodní 
manažer společnosti pro místní trh, nám 
přistavuje model SR/F v základní verzi, 
který byl před malou chvílí odpojen 
z nabíjecího zařízení. Testovačka je tedy 
v základu, my si však můžeme ještě 
prohlédnout vedle vystavený model 
ve výbavě Premium, která zahrnuje 
nastavitelné plexisklo, vyhřívané rukojeti 
a hliníkové koncovky řídítek. Z doplňkové 
výbavy budou v budoucnu nabídnuty 
i originální boční kufry, na kterých nyní 
společnost usilovně pracuje. Zpátky 
ale k naší testovačce. Motorka má 
klasickou spínací skřínku, do které vložíte 
a pootočíte klíček, který se nijak neliší od 
toho u běžné motorky. Na pravé rukojeti 
najdeme dokonce klasické červené 
tlačítko ,,chcípáku”, které jednoduše 
a zcela bezhlasně uvádí pohonnou 
jednotku do provozuschopného stavu. 
Veškeré informace jsou tak po otočení 

klíčku zobrazeny na velkém digitálním 
displeji. Tomu dominuje zobrazení stavu 
baterie, které je graficky rozděleno na 
10 dílků a pokud by se to někomu zdálo 
málo akurátní, v rohu displeje si můžete 
zkontrolovat procentuální nabití. Dále jsou 
velice přehledně zobrazeny informace 
jako zvolený jízdní režim, nastavení 
citlivosti kontroly trakce, aktuální teplota 
motoru a baterie, čas, Bluetooth připojení 
a odhadovaný dojezd. Obrovskou 
výhodou operačního systému Cypher III, 
jak jej Zero nazývá, je jeho jednoduché 
spárování s mobilní aplikací. Ta je volně 
ke stažení a my si byli schopni během 
5 minut propojit testovaný motocykl 
s telefonem skrze Bluetooth technologii. 
Přiznám se, že mi v poslední době 
leze ovládání čehokoliv přes mobilní 
aplikaci krkem, u Zera to naštěstí bylo 
přesně naopak - aplikace je naprosto 
intuitivní a nabízí přehledný a rozsáhlý 
sortiment informací. Zjednodušeně 
řečeno - přímo v aplikaci se můžete 

podívat na aktuální stav baterie, zvolený 
jízdní režim, nastavení individuálních 
jízdních parametrů a nejvíc mě dostala 
poslední záložka aplikace - majitel 
motocyklu zde sleduje počet celkově 
ujetých kilometrů, celkové množství 
spotřebované energie (jednotka kW), 
efektivitu své jízdy (jednotka Watthodina 
/ míle) a dokonce si může zobrazit, kolik 
kilo CO2 a kolik peněz za benzín ušetřil 
v porovnání s klasickou motorkou.

Důležitým faktorem, který má obrovský vliv 
na jízdu samotnou, jsou právě předvolené 
jízdní režimy. Ty jsou celkem 4 a každý 
z nich individuálně pracuje s parametry 
jako maximální rychlost, maximální výkon 
a točivý moment a rekuperace baterie při 
deceleraci. Jak mezi sebou pracují režimy 
Rain, Eco, Street a Sport, si asi umíte 

představit. Zatímco režim Rain omezuje 
výkon a točivý moment spolu s maximální 
rychlostí, režim Sport naopak poskytuje 
maximální výkony a nejnižší rekuperaci 
baterie, tedy nejmenší brzdný odpor 
motoru. Naštěstí je zde ještě volba přidání 
vlastního režimu, ve kterém si jednotlivé 
parametry navolíte dle libosti. Ještě že 
tak. Byla by škoda, kdyby tu tato možnost 
nebyla, a já si změny ve vlastnostech 
motocyklu náramně užívám. Jo, tady si 
hračičkové přijdou na své.

Elektrika na silnici
Každopádně konečně vyrážíme a chceme 
otestovat, co se v téhle tiché mršce 
skrývá, takže ihned se hlásí o slovo právě 
režim Sport - výkon a točivý moment 
naplno a maximální možná rychlost, tedy 



MOTOR

Typ
Z-Force 75-10, střídavý motor 
s vnitřním permanentním magnetem

Set baterií Z-Force® Li-Ion intelligent integrated

Maximální kapacita 14.4 kWh

Jmenovitá kapacita 12.6 kWh

Řídící jednotka
Třífázový střídavý regulátor 
s regeneračním zpomalením, 900 Amp

Nejvyšší výkon 110 k (82 kW)

Největší točivý moment 190 Nm

PŘEVODY
Převodovka Přímý přenos síly bez spojky

Sekundární převod Řemen  Poly Chain® HTD® Carbon™

PODVOZEK

Přední odbružení
Plně stavitelná USD Showa 43 mm Big Piston 
Separate Function, 120 mm zdvih

Zadní odpružení
Plně stavitelný tlumič Showa 40 mm piston, 
140 mm zdvih

Brzda vpředu
2 x 320 mm, čtyřpístkové radiální třmeny 
J-Juan, Bosch MSC

Brzda vzadu
240 mm, jednopístkový plovoucí třmen J-Juan, 
Bosch MSC

Pneumatiky P/Z 120/70 - 17; 180/55 - 17

ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozvor 1450 mm

Výška sedla 787 mm

Hmotnost 220 kg (provozní)

Dojezd 259 az 320 km, dle výbavy

NAMĚŘENÉ HODNOTY
Nejvyšší rychlost 200 km/h

CENA 543 140,- Kč

TECH. SPECIFIKACE
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200 km/hod. Co se týče výkonu motoru, 
Zero se rozhodně nemusí stydět ani 
ve srovnání s litrovými sporťáky. Vždyť 
elektrických 190Nm točivého momentu 
je o celých 66Nm více, než nabízí Ducati 
Panigale V4S! To hlavní ale spočívá 
v nástupu točivého momentu - v podstatě 
nemusíte čekat, než se motor vytočí 
do pěticiferných čísel, příval vší síly 
se na zadní kolo dere naopak již od 
minimální rychlosti. Akceleraci, kterou 
má Zero z místa se tak dá opravdu jen 
těžko srovnat s motocykly osazenými 
spalovacím motorem. Dokonce jsem byl 
prodejcem upozorněn, abych maximální 
využití výkonu vyzkoušel, jen pokud 
se na to opravdu cítím. Někteří jedinci 
totiž údajně nezvládají přetížení fyzicky. 
Naštěstí je dávkování výkonu dokonale 
přesné a tak zbytečně nedocházelo 
k horkým chvilkám. Motor dokáže 
s 220kg těžkým motocyklem pěkně 
zamávat a jeho dynamika se dá přirovnat 
k steroidy nadopovanou tramvají - 
pružná a hutná akcelerace od nuly až 
po dvousetkilometrovou rychlost. To se 
těžko popisuje, to se musí zažít.

Abych byl upřímný, musím říct, že po 
nahlédnutí do tabulkových parametrů 
jsem tušil, že motor předvede velké 
divadlo a byl jsem na to víceméně 
připravený. Na co jsem ale připravený 
nebyl a co mi naprosto vyrazilo dech, bylo 
nastavení podvozku a celková geometrie 
posezu. Takhle dokonalé vyvážená 

tuhosti a komfortu jsem už dlouho na 
žádném naháči nezažil. Nebo jsem si 
jen neuvědomoval jednu velkou výhodu 
elektromotorky. Zero SR/F má sice 
220kg, což není v porovnání s konkurencí 
úplný drobeček, jeho zásadní rozdíl však 
spočívá v těžišti motorky, které je díky 
nízko umístěné baterii a ,,nádrži”, která 
vlastně slouží pouze jako velký odkládací 
prostor, opravdu nízko. Takže rychlá 
rekapitulace - nízké těžiště, tuhý podvozek 
a sportovní jízdní pozice poskytují skvělou 
ovladatelnost a vynikají zpětnou vazbou 
jak v nižších, tak ve vysokých rychlostech. 
A když na Zeru vjíždíte do zatáčky, 
je zde ještě jedna nesmírná výhoda 
oproti konvenčním motorkám. Nemusíte 
totiž řešit, jestli máte zařazený ideální 
rychlostní stupeň. Nemusíte řešit ani 
vyrovnávání otáček motoru a zadního kola 
při podřazování. Pouze brzda, pohled do 
zatáčky a plyn. Jo a když už jsem u brzd 
- španělská firma J-Juan tady odvedla 
pěkný kus práce, který je odpovídající 
ostatním výkonům Zera.

Zero SR/F si přízvisko streetfighter 
opravdu zaslouží. Během ježdění po 
okreskách budete nesmírně rychlí díky 
motoru, který vás doslova vystřelí z každé 
zatáčky. Ovladatelnost je vynikající a svůj 
podíl na tom mají i sportovní pneumatiky 
Pirelli Diablo Rosso III, které poskytují 
velkou oporu i při hlubokých náklonech. 
Jediná nejistota přichází ve chvíli, kdy 
si chcete být jisti, kolik si v zatáčce 

dávkujete výkonu. Ono se to totiž na 
tichém motoru pocitově určuje o dost 
hůře, než když si u klasického spalováku 
jeho zatížení prostě odposlechnete.

Nakonec nemůžeme opomenout zmínit 
dojezd motocyklu a dobu jeho nabíjení. 
Skutečný dojezd jsme během relativně 
krátkého testu neměli příležitost reálně 
ověřit, nicméně výrobce slibuje ve městě 
až 259km (320km s příslušenstvím Power 
Tank, který přidá 3,6 kWh energie). 
Lithium- iontové baterie s kapacitou 
14,4kWh tak poskytnou velice 

slušný dojezd, který je srovnatelný 
s většinou naháčů se spalovacím 
motorem. Dobíjení na plnou kapacitu 
u standardního provedení zabere kolem 
4,5 hodiny a v případě verze Premium 
s výkonnější nabíječkou pak kolem 
2,5 hodiny. Při použití rychlonabíječky se 
čas dobíjení může zkrátit až na 1,5 hodiny. 
Pokud nyní nebudu zohledňovat životnost 
baterie, tak se dá i říct, že cena 543 
tisíc českých korun není v porovnání 
s konkurencí až tak vysoká, jelikož 
se vám část nákladů na palivo jistě 
vrátí zpět. A jestli si já osobně dokážu 

představit Zera jako plnohodnotný 
motocykl pro denní použití? Rozhodně 
ano. A vzhledem ke stále se rozrůstající 
síti dobíjecích míst si myslím, že se jedná 
o moderní kus techniky, který je konečně 
připraven obstát v podmínkách, které zde, 
v České republice máme.


