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TEST

Letošní model superspor-
tovní Suzuki zaznamenal 
proti starší verzi mnohá 
vylepšení, která přines-

la ostřejší projev, jenž uchvá-
til spoustu mých kolegů. Honda 
CBR600RR zase patří po celé ge-
nerace mezi špičku této katego-
rie. Papírově navrch by měla mít 
Suzuki, protože má o šest koní 
větší výkon, což se u šestistov-
ky a zvlášť v Brně může proje-
vit, protože jak je notoricky zná-
mo, na Masarykově okruhu je to 
hodně o koních. Honda se však 
jen tak nedá, protože svými ra-

dikálně neutrálními vlastnostmi 
dokáže umlátit kdejakou konku-
renci.

ABS jen na Hondě
Japoncům bere vítr z plachet 
v poslední době hlavně evrop-
ská produkce a nejsou schop-
ni dostatečně pružně reagovat. 
Nejmarkantnější propad je vidět 
hlavně v kategorii litrů, kde nad-
vládu BMW a Ducati dokáže tro-
chu brzdit akorát Kawasaki. ABS, 
kontrola trakce a třeba quickshif-
ter jsou celkem běžné hi-tech vy-
moženosti, které může zákazník 
očekávat v nabídce prodejců.

V šestkách mají Japonci celkem 
pohodu, protože kromě tříválco-
vého Triumphu Daytona jim na 
píseček nikdo neleze. Menší kon-
kurence tak nenutí hnát vývoj 
šestistovek tolik dopředu, a tak 

se nemůžeme divit, že jediná vy-
chytávka, která na nás čeká, je 
ABS, a to ještě pouze na Hondě. 
Bohužel zrovna s tímhle zaříze-
ním nemám nejlepší zkušenosti, 
ale letos už mě jednou na větším 
Firebladu docela překvapilo, tak-
že nebudu soudit dopředu.

Hra barev
Aby se noví zákazníci netrápi-
li tím, že jejich mašina vypadá 
úplně stejně jako ta strašně stará 
z minulého roku, připravují de-
signéři na každý rok jiné barev-
né provedení. To často bývá jedi-
ným identifikátorem roku výroby 
daného stroje.

Honda se letos vytáhla speciál-
ní edicí, která mě upřímně doce-
la vyděsila. Mám rád sci-fi filmy 
a oceňuji odvážné projevy de-
signérů, ale tohle dílo jsem zce-
la určitě nepochopil. Oranžovo-
černá kombinace je sama o sobě 
v pohodě a motorka je z čelní-
ho pohledu hodně výrazná, což 
je i praktické. Pokus o rentgeno-
vý průhled z boku však vytvá-
ří příliš komplikovaný zmatek 
oranžových linek, který na malé 
ploše bočních plastů působí do-
cela chaoticky. Design kapotá-
že je však na první pohled jedi-
nou slabinou, kterou bych cebru 
vytknul. Notoricky známé tvary 
včetně sání mezi světly ve tva-
ru V dodávají Hondě dostatečně 
dravý vzhled. 

U Suzuki je letos poznat rok 
výroby jednodušší, protože je 
výrazně předělaná celá. Přední 
světlo je kompaktnější, ale půso-
bí mohutným dojmem. To bych 
vlastně mohl říct o celé motorce. 
V porovnání s Hondou působí 
Súza robustnějším dojmem, ale 
dravost v sobě taky nezapře. Bí-
lobílá kombinace je celkem OK, 
ale klasická modrobílá u mě ur-
čitě vede. Přístrojová deska je 

u GSX-R praktická a drží krok 
s designem celé motorky. Honda 
v tomhle směru velmi pokulhává, 
protože budíky na cebru působí 
až archaickým dojmem. Hrubý 
plast desky a zastaralý vzhled dis-
pleje jsou hodně out. Informace 
zde sice najdete kromě ukazatele 
zařazené rychlosti všechny (Su-
zuki ho má), ale přístrojovka mi 
dojem z motorky kazila víc než 
barevné provedení.

Sázka na jistotu
Která mašina je teda rychlejší? 
Pro stanovení referenčního času 
na kolo jsem si vybral starou 
známou Hondu. Beru na vědomí 
standardní silniční pneumatiky 
Bridgestone a přítomnost ne zce-
la upřímného systému ABS a vy-
rážím pln očekávání.

U cebra vždycky víte, do čeho 
jdete. Naprosto klidné chování 
podvozku i motoru, které při-
pomíná duševní rovnováhu ti-
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Na ostří nože

Ve světě supersportů je v posledních letech trochu 
mrtvo, a tak každou novinku vítáme s nadšením. 
Tohle nadšení nám vydrželo i po prvním svezení 
na nové skvělé GSX-R600. Jak ale obstojí v souboji 
s etalonem třídy, Hondou CBR600RR, navíc na 
rychlém brněnském okruhu?

Nedostatečná odezva přední brzdy 
nezmizela, ale nepříjemnou ztrátu 
kontroly nad brzdným účinkem 
jsem zatím nezaznamenal

Cebro je ve všech směrech praktičtější. Na trati ho ale 
musíte více pobízet, abyste si jízdu užili tak jako na GSX-R

Hrubý plast desky a zastaralý vzhled 
displeje působí u Hondy hodně out

O tom, že letošní odvážný design kapot se líbí i nelíbí, jsme se 
přesvědčili už u nás v redakci. Někdo byl pro, někdo proti
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betského mnicha, vás nikdy ne-
zklame. Já mám osobně raději 
větší vzrušení na dráze, ale i při 
tomto poklidném hledání nir-
vány stíhám ostatní jezdce na 
dráze a po čase přestávám být 
ostražitý i vůči nepředvídatelné-
mu ABS. Nedostatečná odezva 
přední brzdy nezmizela, ale ne-
příjemnou ztrátu kontroly nad 
brzdným účinkem jsem zatím 
nezaznamenal. Vlastně to samé 
jsem už letos psal o ABS na Fire-
bladovi, kde funkce systému taky 
působila o něco důvěryhodněji 
než při loňských testech. Stejně 

jako na Fárošovi, tak i na cebru 
máme úplně nové pneumatiky. Je 
to jediné vysvětlení, proč se cho-
vá ABS lépe. Každopádně nepře-
stávám doufat ve schopnost ja-
ponských inženýrů a věřím, že 
tento sofistikovaný systém jed-
noho krásného dne nastaví už 
opravdu dobře.

Po první dvacetiminutovce 
mám nastavenou laťku v podo-
bě 2:26. Jasně, je to docela poma-
lu, ale na standardních gumách 
mám vždycky trochu vlažnější 
rozjezd. Přestože vím, že dnešní 
silniční gumy vydrží hodně vel-
ké nálety, hlava mi to prostě ne-
pustí. Plácnout s motorkou se mi 
samozřejmě nechce.

V novém těle svěží duch
Měním stroj a hned po usednu-
tí cítím rozdíly v posazení. Nohy 
mám na Suzuki více pokrčené 
a více vzadu. Celkově se cítím 
na GSX-R vyhrocenejší, což mi 
navozuje bojovnější náladu. Ze 
dvou režimů motoru volím ten 
ostřejší a jde se na věc.

Hned první výjezd kop-
ce k esíčku u tribuny A mi mo-
tor zazpívá nádhernou písničku. 
Není to žádný uřvaný jekot, ale 
drsný chraplák, deroucí se přes 
airbox, který mi roztahuje kout-
ky od ucha k uchu. Ještě jsem ne-
ujel ani jedno kolo, ale už vím, že 
tahle motorka mi perfektně sedí.

Po zahřátí gum se osměluji čím 
dál víc a nepřestávám si jízdu uží-
vat. Monoblokové brzdy fungují 
bez výhrad, podvozek perfektně 
stíhá mému tempu a motor mi 
dělá velikou radost. V technic-
kých pasážích se Súza lehoučce 

překlápí a jednoduše kontroluje 
v náklonu. Honda se v technic-
kých pasážích dokáže určitě vy-
rovnat, ale díky neutrální pozici 
jezdce vám neposkytne tak vzru-
šující zážitek.

Mám pocit, že na GSX-R letím, 
ale víte, jak to s pocity na okruhu 
bývá. Na čas jsem zvědavý, ale po 
zkouknutí i trochu zklamaný. Na 
Suzuki jsem rychlejší o dvě vteři-
ny, ale pocitově jsem myslel tak 
o pět. S čistým svědomím však 
můžu hned po první jízdě ozna-
čit svého favorita. Je to bezesporu 
Suzuki. Proti Hondě na mě půso-
bí svěžím dojmem i přesto, že vi-
zuálně vypadá bachratěji.

Tváří v tvář
Bohužel už máme čas jen na jed-
nu jízdu, a tak abych byl spra-
vedlivý, vytahuju cebro ještě na 
jeden mejdan. Tentokrát to bude 
trochu grupáč, protože vyrážím 
společně s Davidem, který si bere 
do parády GSX-R. Takhle bude-
me moci porovnat schopnos-
ti motorek tváří v tvář nebo spíš 
bok po boku.

Po pár kolech odhazujeme 
ostych. Nechávám Davida jet 
vepředu a nalepím se mu těsně za 
zadek. Prolítáváme první esíčko, 
GSX-R jede jak po kolejích, cebro 
v pohodě v závěsu. Přichází vý-
jezd, na který jsem dobře připra-
vený, přesto čekám, že mi Dave 
poodjede. Ale ono nic, Honda se 
drží jak klíště a ani v plné rych-
losti to nevypadá, že by mi Súza 
chtěla zamávat na rozloučenou.

Přijíždíme na stadion a ani 
tady nemá David prostor na to, 
aby mi pláchnul. Na výjezdu ze 
stadionu jsem dokonce trochu 
rychlejší a zdá se mi, že jsem při-
šel na to, jak s Hondou zacházet. 
Vlastně je to celkem jednoduché. 
Musím dávat víc plynu a dřív, než 
bych si myslel. Motorka to v po-
hodě pobere a výjezd pak máte 
úplně libovej. Začínám cítit vel-
kou rychlost na všech výjezdech 
a konečně se dostavují kýžené 
pocity vzrušení.

Jenom na brzdy si nejsem jis-
tý v kramflecích, protože Su-
zuki brzdí naprosto perfektně, 
zato Honda kvůli ABS, které žije 
vlastním životem, vás nutí k vět-
ší opatrnosti. Na okruh prostě to 
ABS pořád není.

O vítězi rozhodly emoce
Na cebru jsem v poslední jíz-
dě dosáhl stejného času jako 
na GSX-R. Nutno však říct, že 
na Hondě jsem toho víc najez-
dil a kdybych měl možnost jet 
se Suzuki ještě jednu jízdu, jsem 
přesvědčený, že bych bez větších 
problémů stlačil čas o nějakou 

tu vteřinku ještě dolů. Přesto je 
souboj času až překvapivě vy-
rovnaný.

Za vítěze tohoto srovnání však 
musím jednoznačně zvolit Suzu-
ki GSX-R. Seděla mi od prvních 
metrů a v jakémkoliv momentu 
mě zahrnovala velkou dávkou 
emocí. Nikdy jsem nemusel pře-
mýšlet, co a jak funguje, prostě 
mi padla okamžitě do ruky.

Honda má obrovský poten-
ciál, ale v sériovém provedení 

ji musíte hodně pobízet, abys-
te si jízdu užili tak jako na Su-
zuki. Určitě je praktičtější, ale 
to na okruhu tolik neoceníte. 
Honda však dokonale klame 
tělem. Když se totiž podívá-
te na stopky, zjistíte, že pořád 
drží krok se špičkou ve své 
třídě. 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy Honda ČR a Suzuki Mo-
tor Czech.
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GSX-R je na 
okruhu jako doma

Supersporty 
v rukou závodníka

C-ABS u Hondy ještě 
pořád není na závody

TeCHniCké údaje

Honda CBR600RR C-aBS

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
67 × 42,5 mm, kompresní poměr 12,2:1, 
vstřikování PGM-DSFI ∅ 40 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 41 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Showa, zdvih 130 mm, obojí 
plně nastavitelné, brzdy Tokico (C-ABS) 
vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 220 mm, 
jednopístkový třmen, pneu Bridgestone 
BT-015 vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2010 mm, šířka 685 mm, 
výška 1105 mm, sedlo 820 mm, rozvor  
1375 mm, úhel řízení 23,9°, stopa 98 mm, 
světlá výška 135 mm, nádrž 18 l (3,5 l 
rezerva), olejová náplň 3,5 l

Objem 599 cm3

Výkon 88,1 kW/120 k@13 500

Točivý moment 66 nm@11 250

Hmotnost 194 kg (provozní)

Cena 294 900 kč

TeCHniCké údaje

Suzuki GSX-R600

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
70 × 48,7 mm, kompresní poměr 12,9:1, 
duální sekvenční vstřikování SDTV se dvěma 
škrticími klapkami na válec, výfuková přívěra 
SET, automatická regulace volnoběhu 
ISC, sekundární spalování škodlivin PAIR, 
náporové sání SRAD, dvě motorové mapy 
S-DMS, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, antihoppingová vícelamelová 
spojka v olejové lázni, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa BPF ∅ 41 mm, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s tlumičem 
Showa, obojí plně nastavitelné, elektronicky 
ovládaný tlumič řízení, brzdy vpředu  
2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové radiální 
monoblokové třmeny Brembo, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový třmen 
Nissin, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17

Rozměry: délka 2030 mm, šířka 710 mm, 
výška 1135 mm, sedlo 810 mm, rozvor 
1385 mm, úhel řízení 23,45°, stopa 97 mm, 
světlá výška 130 mm, nádrž 17 l, olejová 
náplň 2,9 l

Objem 599 cm3

Výkon 92,5 kW/126 k@13 500

Točivý moment 69,6 nm@11 500

Hmotnost 187 kg (provozní)

Cena 299 900 kč

Suzuki GSX-R600 pOHledeM dMB
Na GSX-R600 K5 jezdím už od roku 2009. Samozřejmě moje okru-
hovka je hodně vzdálená sériové motorce (jiné stupačky, řídítka, 
vyšší sedlo, odlehčená), o to víc mě zajímalo, jak bude o šest let 
mladší motorka fungovat. A měl jsem k tomu hnedle tři příleži-
tosti – oba naše okruhy Most a Brno, a pak i půldenní zkušenost 
z okresek nižších tříd.
Přestože se tyhle motorky dělají čím dál tím menší, novinka nabí-
zí i pro tak velkého jezdce, jako jsem já, dostatek místa. Na cílovce 
si máte kam poposednout, abyste se v pohodě mohli natáhnout 
přes nádrž a schovat se za plexi. Podvozek působí měkčeji, ale na 
okruhu jsem k němu neměl ani v sériovém nastavení žádné vý-
hrady. Víc mě L1 (od nového desetiletí značí Suzuki své stroje dal-
ším písmenem) bavila pochopitelně v Mostě, který dá vyniknout 
muší váze, obratnosti i slušnému zátahu. V Brně mě to sice bavilo 
také, ale ve stoupáních, přestože motor pocitově jede hodně pěk-
ně, jsem už ztrácel. Tady je holt každé to moje kilo navíc znát.
Co je na téhle šestce nejúžasnější, je ten zvuk linoucí se z koncov-
ky výfuku, zvláště když erku nemilosrdně nakládáte a motor je 
v pořádném laufu. Montovat sem laděnou koncovku? Pokud bys-
te nedělali i další úpravy jako otevřený filtr či Powercommander, 
tak úplně zbytečné. Hlavně od čtyřech, pěti tisíc začíná tak skvělá 
muzika, že vás bude mrazit v zádech, navíc ta chuť do otáček, ja-
kou GSX-R předvádí...
Spojka jde lehoučce, stupačky si můžete nastavit do dvou poloh 
(my měli tu vyšší) a jako na každém supersportu máte nejvíc váhy 
na rukou. Pokud ale vezmu v potaz měkké sedlo a nijak křečovi-
tou pozici, motorka je na svůj styl a zaměření hodně pohodlná, 
o čemž jsem se přesvědčil i při jízdě po našich rozbitých okres-
kách, kdy na motorce sedíte v kuse déle než jen dvacetiminu-
tovou rundu. Ani tady jsem vysloveně netrpěl, a tak není žádný 
problém delší vejletění a plusové body získává GSX-R za tlumič 
řízení a především za antihoppingovou spojku.
Přístrojovka je klasika v tom smyslu, že Suzuki má tohle zmáknu-
té a vše je přehledné a intuitivní. Jediné, co je vysloveně oříšek, 

je seřízení kontrolek řazení, na což bez dvoustránkového návodu 
nepřijdete. Oproti mé K5, kde stačí podržet jeden čudlík, je to až 
nesmyslně složité. Nicméně když chcete, máte možnost změnit si 
charakteristiku rozsvěcení, pro hračičky přímo ideální.
Na rozdíl od předchozích modelů je L1 namísto třech mapování 
vybavena jen dvěma. Mezi programy A (plný výkon) a B (dešťový 
mód) se dá pomocí tlačítka na levý ukazovák přepínat i za jízdy 
a dokonce při plném plynu, takže brzy skončíte u takové sran-
dičky, kterou jsem nazval prostě forsáž. To když jedete na béčko 
a v osmi nebo deseti tisících to při plném plynu přepnete na A. 
Motorka dostane okamžitý kopanec, jak kdyby ji někdo právě na-
ládoval rajčákem. Skvělá zábava!
Za mě říkám, že L1 je povedený a fungující supersport. Na okruh 
stačí jen přelepit světla a můžete se pustit do boje s časy, naopak 
na silnici překvapí relativním pohodlím a zábavností. Spolujezdec 
je nouzovka jako na každé jiné takové motorce a jediný problém 
vidím v tom, že vás ten povedený motor bude pořád svádět, abys-
te ho točili až do červeného, což je na normální silnici non stop 
o papíry.  David M. Bodlák
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vteřiny, ale pocitově tak o pět

Funkční a přehledný moderní budík. 

Tady dáváme Suzuki 
plný počet bodů

Suzuki působí robustněji než Honda a design je povedený. Modrobílá kombinace u nás vede

GSX-R padne do ruky hned od 
začátku a můžete se těšit na velkou dávku emocí

Stabilní a plně nastavitelný podvozek je samozřejmostí. U Suzuki si ale 
jezdec může nastavit i výšku stupaček


