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Odkud se vlastně vzalo 
to úctu vzbuzující slovo 
Hayabusa? Jde o název 
nejrychlejšího opeřené-

ho dravce planety, sokola Falco 
peregrinus japonensis v japon-
štině. Už jen v tom jediném slově 
se skrývá neobvyklá síla a rych-
lost, kterou disponuje právě ten-
hle motocykl, stejně jako jeho 
předobraz z ptačí říše.

Jela tři sta!
Motocyklová Hayabusa v sobě 
totiž od začátku skrývala nejed-
no „nej“. Například svou nad-
průměrnou a do detailů řešenou 
aerodynamikou. Testování v ae-
rodynamickém tunelu zabralo 
spoustu času a řešily se tu i na-
prosté maličkosti, jako bylo tva-
rování světlometů, způsob za-
puštění směrovek a jejich vliv 
na výkon motoru, zaoblení vě-
trného štítku, tok vzduchu ko-
lem teleskopické vidlice k chla-
dičům a ohřátého ven. Ve svých 
útrobách skrývala Hayabusa pod 
velkou kapotou kapalinou chla-
zený čtyřválec 1298 cm3 s rozvo-
dem DOHC o výkonu 175 koní 
a s maximálním točivým mo-
mentem 140 Nm. Sériový a ne-

upravovaný motocykl uměl pře-
konat hranici 300 km/h!

Technologie motoru byly pře-
vzaty ze závodních motocy-
klů značky, používající materiál 
SCEM (Suzuki Composite Elek-
trochemical Material). Poprvé se 
objevil i systém elektronicky ří-
zeného vstřikování a tranzisto-
rového zapalování. Na klikovém 
hřídeli byl osmibodový snímač 
polohy, místo do té doby běž-
ně používaného čtyřbodového, 
vstřikovací trysky zajišťovaly do-
konalé jemné rozprašování pali-
va. Indukční cívky byly integro-
vány do samotných kabelových 
koncovek jednotlivých svíček, 
což ušetřilo místo.

Musíte být ve střehu
Dva přední kotouče o průmě-
ru 320 mm brzdily šestipístkové 
třmeny značky Tokico, na zad-
ním kole jste našli jeden kotouč 
o průměru 240 mm s dvoupíst-
kovou brzdou. Motocykl překo-
nal o 11 koní do té doby nejvý-
konnějšího konkurenta, Hondu 
CBR1100XX Superblackbird, 
navíc se konstruktérům podaři-
lo proti Hondě ušetřit 8 kg.

Rychlost a akcelerace byly 
u tohoto stroje na takové úrov-
ni, že nešlo ani na chvíli polevit 
pozornost, i sebemenší zaváhání 

mohlo přinést fatální následky: 
„Obrovský výkon, točivý moment, 
tuhý podvozek a ochrana jezdce 
vyšším plexi proti větru, to vše má 
za následek značné zkreslení od-
hadu o momentální rychlosti. Ješ-
tě že má Hayabusa tak přehledné 
přístroje, ke kterým patří i palub-
ní počítač s ukazatelem průměrné 
spotřeby, takže lze jezdit za pět li-
trů, ale i více… což přímo souvisí 
i s životností zadní pneu a řetězu. 
Vše tedy záleží na dílu mezi sed-
lem a řídítky,“ nechal se slyšet je-
den z majitelů.

Druhá generace
Čas ani vývoj se nezastavil, a tak 
se Suzuki v roce 2007 rozhodla 
představit následníka. Na prv-
ní pohled si byly obě generace 
hodně podobné, ale v útrobách 
se skrývaly vymoženosti nového 
století, do něhož hřímající So-
kol vlétl opět s plnou parádou. 
Do vínku dostala Haybusa nový 
řadový čtyřválec s objemem 
1340 cm3, zvětšil se totiž zdvih 
pístů o 2 mm. Motor byl totož-
ný s jiným nadprůměrným mo-
delem značky, B-Kingem, mohl 
se pochlubit titanovými ventily, 
kovanými písty i klikovým hří-
delem, hliníkovými válci s ke-
ramickou pracovní plochou, 
hydraulickým napínákem roz-
vodového řetízku a chrom-mo-
lybdenovými ojnicemi. Výkon 
se zvětšil o 22 koní a maximální 
krouťák povyrostl až na 155 Nm.

Pravým palcem na řídítkách 
se i za jízdy snadno přeřazova-
ly tři režimy, A, B a C. Nová byla 
i konstrukce vstřikování se dvo-
jicí vstřikovačů na každé hr-
dlo, s dvojicí klapek ke každému 
z nich, tedy se systémem používa-
ným ve sportovních GSX-R. Mo-
dernizovaný a trochu odlehčený 
byl i původní rám, s přední upsi-
de-down vidlicí Kayaba s novým 
povlakem kluzáků a zcela novým 
zadním centrálním, plně nastavi-
telným tlumičem. Původní šes-
tipístkové třmeny předních brzd 
nahradily radiální čtyřpístky stej-
né značky, o 10 mm se zmenšily 
kotouče. Loni dokonce Suzuki 
nasadila brzdiče Brembo a nově 
přibylo také ABS. Kotouč zadní 
brzdy se naopak o 20 mm zvětšil. 
Nová Hayabusa celkově omládla, 
posaz se stal o něco sportovnější 
a stalo se něco téměř neuvěřitel-
ného, dosahovala totiž ještě lep-
ších aerodynamických paramet-
rů než její předchůdkyně. 

V PŘÍŠTÍCH ČMN
Jedinečná kombinace výborného podvozku, použité technologie, 
kvalitního zpracování a prestižní značky, takový je cruiser 
BMW R 1200 C. Měli by Bavoři tuto kategorii ve své nabídce oprášit? 
 Napište nám své názory na tento stroj na e-mail redakce@cmn.cz 
 nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: Hayabusa I 1998–2007

 Hayabusa II 2008–dodnes
Cena: od 85 000 Kč

HODNOCENÍ

SERVIS
Prohlídka a výměna oleje každých 6000 km

Sokol s mnoha „nej“
V roce 1998 se japonští vývojáři Suzuki vydali 
novou cestou, představili totiž nadprůměrného, 
ve své době nejvýkonnějšího, rychlého a silného 
supersportovce zkříženého se supercesťákem. 
Od té doby se po silnicích pohybuje už druhá 
generace legendární Hayabusy.

Suzuki GSX1300R 
Hayabusa (1998/2007)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
81 × 63/65 mm, kompresní poměr 
11,1/12,5:1, vstřikování SDTV, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový rám z lehké 
slitiny, vpředu USD vidlice ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 140 mm, obojí 
plně nastavitelné, brzdy vpředu 2 kotouče 
320/310 mm, šestipístkové/čtyřpístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 240/260 mm, 
dvoupístkový/jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/50ZR17

Parametry: rozvor 1485 mm, nádrž 22/21 l

TECHNICké úDAJE

Objem 1298/1340 cm3

Výkon 129 kW/175 k@9800 /

 / 145 kW/197 k@9500

Točivý moment 140/155 

 Nm@7000

Výška sedla 805 mm

Hmotnost (bez náplní) 215/220 kg

ZkUŠENOSTI ČTENáŘů
Busa patří do rodiny
Ahoj v redakci, zdravím vás a nejprve chci poděkovat za supr čtení 
v ČMN, vždy si tam najdu své a díky vám je člověk trošku  „v obraze“. 
Všiml jsem si, že bude článek o gsxr 1300. Poté, co jsem ne vlastní 
vinou přišel o jiný – též  kultovní stroj Ducati Monster 900 (nedání 

přednosti filcky při cestě do práce, z monstra zbylo zadní kolo), tak 
jsem o berlích šel koupit stroj. Chtěl jsem velký, výkonný, pohodl-
ný, vyjímečný, osobitý... Koukal jsem na bleka, ale vedle stála ob-
luda jménem Haya. Řekl jsem si: proč vlastně ne? Studoval jsem, 
prohlížel, četl – haya koncepcí o deset let jinde, proč bleka? Pak 
jsem byl svezen, vzadu za majitelem... vražda... přežil jsem cestu 
zpět a letěl do banky.
Mám ji osm let a jsem stále zamilován, žena mě s ní poznala, na 
svatbě se sjelo asi 10 sokolů z celé republiky a od té doby nesmím 
říct ani slovo o prodeji. Busa je naše a patří do rodiny. Je to stroj na 
cestu do práce i na víkendové courání kolem Českého ráje. Dvakrát 
jsme sklouzli Maďarsko a Slovensko, když mi hrábne, vytočím pár 
střelců v Hradišti na sprintech, nebo jsem se povozil na Brně. Je to 
motorka pro vše trochu, hlavně pohodlný cesták, který, i když na-
ložený třemi kufry a paní, jede pořád stejně, jen kolo je častěji ve 
vzduchu.
Jediná závada na babičce – prasklý podsedlák po Maďarsku, 
ale svařen a doplněn lankem na tah a dobrý. Jinak maká od 
18 000 km, co jsem ji pořídil, bez jediného servisu do teď. Má 
58 000 km a je pořád ve formě, je to rok 2000, doplněná dynoje-
tem a akrapem na 200 koní na kole. Celou dobu jezdím řetěz od 
české firmy ČZ a první byl více méně zkušební králík pro 200 koní 
a dal to, natahal 15 000 a na rozboru v Číze prý jen superlativy. 
Posílám fotky, hodně lidí nevěří, že jde okufrovat... 
Tajně doufám, že babička proběhne novinami a přeji hezké svátky 
a Nový rok. Držte se a mějte se.
 Vilda, Turnov

Bez jediné závady
Pokusím se o pár řádků k oběma modelům. S prvním modelem 
2006 jsem najel 65 tisíc km, bez jediné závady, s druhým modelem 
2010 mám 30 tisíc km, bez jediné závady.
Zásadní rozdíly mezi modely neregistruju, zátah motoru je u obou 
famózní, brzdy skvělý s dobrým kilometrovým nájezdem, jízdní 
stabilita je za jakéhokoliv režimu skvělá, spotřeba je přímo úměrná 
zalomení zápěstí. S plnou polní ve dvou si s klidem dovolím tanko-
vat po čtyřstech kilometrech. Jedinou společnou slabinou je osvět-
lení, je to motorka na den, noční přesun k moři je očistec.
 Milan Chadima

Nejlevnější tuning
Jako Váš dlouholetý čtenář předplatitel jsem si nemohl nevšimnout 
Vašeho záměru napsat v příštím čísle o Hayabuse. Nejsem žádný 
spisovatel, ačkoliv jednou už jste „mě“ ve Vašem periodiku otiskli – 
při soutěži Hubněte s Hubíky. Díky této soutěži, kdy mě vítěz „před-

hubl“ o 1,6 % hmotnosti, jste mě spolu s Hubíky namotivovali k ži-
votní změně a zároveň tak k nejlevnějšímu tuningu mé Hayabusy. 
Odtučnovací kůra řidiče totiž vyjde výrazně levněji než odtučnovací 
kůra stroje :-). Ale teď k Hayabuse – myslím, že mám pár zkušenos-
tí, o které se můžu podělit.
Hayabusu jsem koupil jako novou v roce 2006 a k dnešnímu dni na 
ní mám najeto cca 75 000 km. Asi nemá cenu zmiňovat se o výkonu 
a vůbec o všem, čím je Busa známá. Jakožto příznivec individualiza-
ce se spíše zaměřím na ty vlastnosti stroje, které si dle mého názoru 
zasloužily úpravy. Asi nejslabším článkem každé starší Busy do roku 
2008 jsou brzdy. Výměna sériových gumových hadic za pancéřové 
(resp. opletené) je základ, který ale u Busy moc nepomáhá – fyzika 
obejít nejde, neboť čtvrt tuny zastavit z rychlostí často převyšujících 
200 km/h dá více práce než zastavit 180 kg vážící moderní superbi-
ke. Proto jsem po opletených hadicích sáhnul ke kompletnímu kitu 
brzd Beringer, nevěřili byste, jak Busa umí také „kotvit“. Jelikož jsem 
si začal posouvat brzdné body výrazně dál, nastal s brzdami další 
problém – přehřívání kapaliny. Kdo mě zná, ví, že jsem puntičkář, 
a tak o staré kapalině nemohla být řeč, problém byl spíše v bodu 
varu standardních brzdových kapalin DOT4 na trhu. Pomohla až vý-
měna za Motul RBF600 – nyní uvařit brzdy nelze tak jednoduše, ale 

při pořádné snaze se mi to povede i teď. Když už jsem byl u podvoz-
ku, naskytla se koupě zánovních použitých ráfků kol Marchesini – 
sice jen kovaná hliníková, ale váha a hlavně vzhled Buse prospěly. 
Nevěřili byste, jak těch pár deka na kolech zahýbá s manévrovatel-
ností a jak na sebemenším horizontu jde Busa na zadní. V tuto chvíli 
jsem začal pociťovat slabší stránky podvozku – neseřiditelný tlumič 
řízení montovaný ve výrobě je podle mě zločin, a tak výměna za po-
lohovatelný Öhlins na sebe nenechala dlouho čekat. Originál mon-
tážní kit na přední úchyty nádrže mi přijde z cestovatelského hledis-
ka nepraktický, a tak jsem společně s kamarádem strojařem vyrobil 
montážní sadu, která umožnila umístění tlumiče na původní místo. 
Nevýhodou je pouze omezený přístup k seřizovacímu kolečku – za 
jízdy si tak tlumič nepřeladím. Na to se ale dá zvyknout a podřídit se 
tomu. Zmiňoval jsem cestování – podle mě je největším nepřítelem 
každého motocestovatele řetěz, tím se dostávám k nejradikálnější 
úpravě – přestavbě na pohon řemenem. Řetěz mi na Buse vydržel 
max 13 000 km a to byl ten originální montovaný ve výrobě. Nutno 
podotknout, že do jeho výdrže promluvilo i zajíždění nového stroje. 
Další dvě řetězové sady (EK MVXZ s použitím řetězových kol Super-
sprox) nevydržely více než 11 000 km. Problém nebyl ani tak v tom, 
že by nebylo kam dopínat, ale nerovnoměrné vytahání řetězu brá-
nilo plynulé netrhané jízdě. Od mého záměru přestavět sekundár-
ní pohon na řemen mě každý zrazoval, prý Busa řemen roztrhá na 
cáry. Opak byl pravdou – první řemen vydržel cca 45 000 km, měnil 
jsem ho až letos. A to ne z důvodu nějakého hrozícího přetrhnutí, 
ale že za mokra řemen při prudší akceleraci pískal – něco jako una-
vený řemen v autě. To jsem pochopitelně nemohl dopustit, a tak 
jsem řemen se zadní řemenicí vyměnil, přední ocelová je na věky. 
O dalších výhodách řemenu se asi ani nemusím zmiňovat – same-
tový chod, téměř nulová údržba, výdrž a nakonec i vzhled. Každý 
trochu zapálený motorkář tuhle vychytávku ocení.
Ne jenom cestováním motorkář je živ, a tak mě při řádění po oblí-
bených cestách trápila tupost podvozku – výrazně tomu prospěla 
jeho repase a přestavba stávajích vidlic a zadního tlumiče na Öh-
lins. Tvrdší zadní pružina pomohla při jízdě ve dvou a se třemi kufry. 
Aby motoru nebyly ty úpravy líto, dopřál jsem mu vačky Yoshimura, 
koncovky trioval titan Yoshimura, Power Commander, Quickshifter 
a pár dalších drobností – výsledkem je 197 odladěných koní. Tak 
a teď mi řekněte, proč bych si měl místo Busy koupit novější kon-
kurenci v podobě ZZR 1400 nebo BMW K 1300 S? Mně totiž nic ne-
chybí... :-)
 Pavel Smrčka alias Smrči

Na druhé generaci jste našli vstřikování s dvojicí vstřikovačů na každém 
hrdle a s dvojicí klapek ke každému z nich


