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V době slávy SRADů se no-
sil především u Suzuki 
krátký rozvor, přičemž to, 
co se na motorku neveš-

lo, z ní viselo dopředu a dozadu. 
Opticky motorka vypadá již nová 

jako bouraná na předek (nebo na 
zadek), zadní aerodynamický bo-
bík trčí daleko za zadní kolo, stej-
ně jako laufy, které mají svůj pra-
původ v bojlerech na teplou vodu 
pro středně velký rodinný do-
mek. Ale největší kámen úrazu 
byl zadní tlumič.

Lapálie se zadkem
Přestože je TL1000R oproti své 
starší polokapotované sestře 
TL1000S konstrukčně trošku 

jiná, musela bojovat s předzauja-
tostí mnohých motorkářů. A ne 
neprávem.

TL1000S totiž měla úžasný 
motor a krásný rám, ale kdo 
na motorkách trošku umí, ten 
brzy zjistil, že především zadní 
rotační tlumič nestíhá. A tento 
systém si s sebou nesla i verze 
R, což se chápat moc nedá. Plně 
stavitelný rotační tlumič byl do 
obou TL namontován odděleně 
od pouze pružicí jednotky, a to 
kvůli krátkému rozvoru. Motor 
byl dost dlouhý a aby se to tam 
všecko vešlo, bylo zvoleno toto 
novátorské řešení. Ovšem ro-
tační tlumič není zjevně to pra-
vé řešení, topící motor a práce 
tlumiče samotného olej v tlu-
miči brzo ohřály natolik, že se 
tlumič začal přehřívat a přestal 
tlumit. Především při ostré jíz-
dě při tvrdém řazení a oteví-
rání/zavírání plynu zadní kolo 
začalo tvrdě poskakovat, a tak 
občas i dost zkušeného jezdce 
mašina někde neočekávaně na-
kopla stylem „highsider“ nebo 
se zavlnila způsobem, že pilot 
již po repete netoužil. Zvláště, 
když sám příčinu toho „před-
stavení“ neznal.

Jasně, při normální jízdě je to 
celkem v pohodě, žádný zabiják 
nevinných TL1000S ani R není. 
Normální člověk při normální 
jízdě nepozná celkem nic. Jak-
mile se ale opravdu tahá, jsou si-
tuace, kde téelka dokáže být zlá. 
I proto byla na stroje fabrická 
stahovačka a byl jim dodatečně 
montován tlumič řízení (později 
sériově), řídítka lítající za zatáč-
kou od dorazu k dorazu totiž do 
pole zahodila dost jezdců. Téelka 
by rozhodně měli řídit týpci, co 
už nějakou zákeřnější motorku 
měli. Hodí se zkušenosti třeba ze 
staré těžkotonážní GSX-R1100, 
V-Maxe atd. Takovou tu starou 
školu v (ne)ovladatelnosti. Avšak 
TL1000R se nechová špatně stá-
le, zkrátka občas jí něco nesed-
ne a právě ta nepředvídatelnost 
je poměrně dost zákeřná.

Motor z nejlepších
TL1000R měla být plnohodnot-
ným superbikem, konkuren-
tem Ducati 916 (996, atd), ale 
TL1000R postavené vedle Duca-
tek byla jaksi tlustá, „budospen-
cerovitá“. Krásný kulatý sko-
ropříhradový deltabox TL1000S 
nahradil celkem obyčejný tlus-
tý deltabox a celkově se motorka 
snažila být krátká, s rychlým za-
táčením. Jenže když nemáte dél-
ku a potřebujete tam nacpat věci, 
musíte to rozšířit. Erko je tako-
vé buchtovité, nakynuté. Předek 
vede plně stavitelná vidlice USD, 
namontována je dvojice Tokico 
třmenů, každý o šesti pístkách. 
Na sérii bomba, ovšem dnes se ví, 
že lepší je brzdy prostě pořádně 
spočítat a nastavit a ne tam cpát 
destičky velké jak krajíc chleba.

Na TL-R je však naprosto prí-
ma motor. Ten, přestože dnes 
hodnotami neohromí, vás usa-
dí svým projevem. Vstřikování 
funguje lépe než na o deset koní 
slabší TL1000S, přece jen zde se 
motor chce ještě víc prát. Maši-
na letí s krátkým rozvorem hod-
ně na zadní a chce dopředu. Mo-

tor jede v celém pásmu hodně 
a asi od 6000 tisíc je to vyložený 
vztekloun, který ovšem jde pří-
jemně dávkovat. 

Nešetřilo se
Osazení stroje kvalitními prvky je 
pohledem zpět docela fajn, člověk 
má doma sice starou, ale preciz-
ní mašinu. O to víc zamrzí, když 
jako každá Suzuki má i TL1000R 
problémy s rezavěním, hlavně vý-
fuky a svary. Zahraniční periodi-
ka dokonce kdysi informovala, že 
i na zcela nové TL1000S byly již 
narezlé výfuky, což renomé pří-
liš nepřidá. Ovšem jsme v Česku 
a kdo jednou vyndá motorku po 
zimě do neomytých zasolených 
cest, může mít klidně výfuky ze 
zlata a stejně mu zreznou. Stejně 
jako zoxiduje vše hliníkové atd.

Pro dva tento stroj fakt není. 
Módní bobík sice ukrývá sedlo, 
ale myslím, že nohy jsou na stu-

pačkách moc vysoko a příliš roz-
tažené i na většinu motorkářek, 
jež svou sexualitu projevují oka-
těji než pouhými koženými pod-
prsenkami a tangami s propoj-
nou šňůrou užší než je tkanička 
od bot.

Fajn jsou parádně štelovatel-
né páčky spojky a přední brzdy, 
TL1000R se totiž dělala v době, 
kdy byly motorky sice drahé, ale 
zároveň jste platili za kus něčeho. 
Dnes už se zase šetří.

Nový kult TL?
TL1000R je takový Upír z Fera-
tu, zamilujete se do něj, ale záro-
veň vám občas vysaje krev, nebo 
vás prostě někde zahodí. Ale ne-
jsou právě takového stroje větši-
nou kultovní? Stroje, které se vy-
nucují pozornost, třeba nutným 
neustálým šroubováním, dolé-
váním čehokoli kamkoliv, zkrát-
ka svým charakterem? 
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při koupi motocyklu SLEVA na další příslušenství
splátkový prodej, úvěry, protiúčet, výkup moto

dovoz a prodej ojetých i nových motocyklů z EU

oblečení, helmy, doplňky
náhradní díly, příslušenství
                servis, oleje, maziva

Motor, který tluče, tepe a duní v TL1000R, 
patří k těm správně okořeněným. Škoda 
jen, že s sebou tahá hrocha...

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: Suzuki, archiv

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Václav Šťastný
vedoucí servisu Mot Art

Po technické stránce jsou TL1000S/R dr-
žáky, motor je naprostá bomba, ten fakt 
jede jako ďáběl, VTR na něj prostě nemá. 
Ve své době to byl jediný neitalský pořád-
ný V-twin. Škoda, že tam tak po...li ten za-
dek. Zadní pérování „brano“ prostě nefun-
guje. Rotační tlumič funguje stejně jako 
brano na dveřích. A taky – když je zima, 
tuhne moc, když je teplo, měkne až příliš. 
A ještě je to taková velká, těžká a složitá 

věc! Někteří výrobci, kdysi dělali náhrady 
– normální centrální jednotku uzpůsobe-
nou na míru.
Jinak motor je nesmrtelný, jezdí třeba 
i v Cagivě Raptoru 1000, jen mu dávej-
te co 6000 km olej a � ltr, každých 12 000 
svíčky a 24 000 kontrolujte ventily. A ba-
cha na přepínání sekundárního řetězu, 
moc napnutý je schopný vyrvat ložisko 
z převodovky, taky už jsem to tady měl na 
ponku! Velký motor s velkým startovacím 
odporem potřebuje taky kvalitní a udržo-
vaný akumulátor.

SERVIS A PROBLÉMY

1998 představení TL1000R
2000 nové barvy a gra� ka
2003 ukončení výroby, nahrazuje SV1000
2004 v rámci Evropy doprodej skladových TL1000R

HISTORIE

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1998–2004 (TL1000S 1997–2001)

Cena: od 70 000 Kč 

HODNOCENÍ

ZKUŠENOSTI MAJITELE
Jsem šťastným majitelem Suzuki TL1000R 
r. v. 1999 a letos spolu budeme začínat už 
desátou sezonu. Když jsem ji v roce 2002 
kupoval, měla najeto prokazatelných cca 
6500 km a k dnešnímu dni mám na ní 
najeto skoro 96 000 km. Pozoruji teď, že 
se stává dosti oblíbenou a možná se po-
maličku přetváří v kult (najednou jsou na 

fórech spousty ortodoxních TLkářů, kteří 
ani netušili před deseti lety, že nějaké TL 
existuje). Vím, že zrovna TL nikdy nebyla 
v Top Ten, a je X dalších a lepších motorek, 
možná nebrzdí, nezatáčí, nejede a je tlus-
tá jako hroch – ale já ji přesto miluji a ne-
dám na ni nikdy dopustit.

Ondřej Šlais

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki TL1000R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90˚, DOHC/4, vrtání × zdvih 
98 × 66 mm, kompresní poměr 11,7:1, 
vstřikování, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu plně nastavitelná USD vidlice, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s rotačním, plně 
stavitelným tlumičem, brzdy vpředu
2 kotouče ∅ 320 mm, šestipístkové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 220 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/50ZR17

Rozměry: délka 2100 mm, šířka 740 mm, 
výška 1120 mm, rozvor 1395 mm,
nádrž 17 l

Objem 996 cm3

Výkon 135 k@9500
Krouťák 106 Nm@7 500
Hmotnost 197 kg (suchá)
Sedlo 825 mm
Spotřeba 7–9 l/100 km

TLka se pomalu 
stávají kultem

Vynikající motor, 
žalostný zadní tlumič

Poctivá buchta

Tlustá, krátká, robustní, taková je téelka.
I přesto patří Ondřej Šlais k velmi spokojeným majitelům


