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Satanuv superbike



Tátou projektu letošního „erka“ 
je Hiroshi Iio, který měl před 
prvním oficiálním testem v aus-

tralském Eastern Creeku asi pěkný 
vítr v trenkách. Zato po skončení 
akce mohl Hiroshi v klidu sednout do 
křesla a s pocitem stvoření velkého 
díla odpálit doutník a obrátit do sebe 
panáka japonské kořky. Pozitivní 
ohlasy se ozývaly ze všech stran 
a mě napadlo, že aby „erko“ někdo 
přebil, bude muset hodně roztočit 
mozkovnu.
Ale nejdřív trochu techniky. V motoru 
se zvýšilo vrtání a výsledný objem 
poskočil z 987,7 na 998,6 kubíků. 
Vnější rozměry motoru se ale ne-
změnily a zůstalo i rozložení hřídelů 
(klika, vstup a výstup z převodovky). 
Spalovací komora je kompaktnější, 
komprese stoupla o půl stupně a vět-
ší jsou sací i výfukové kanály. Ventily 
jsou z titanu a jejich odlehčení spolu 
s tužšími pružinami přineslo celých 
tisíc otáček navíc.

Menší a rychlejší
Nové ”dietní” písty jsou zkonstru-
ovány pro snížení tření, došlo 
k zesílení kliky a ojnic a v převo-
dovce se kromě antihopu objevila 

Na úvod malé srovnání. Když se v roce 2000 stal Carl Fogarty mistrem světa 
superbiků, měla jeho tovární motorka na zadním kole stejně koní jako 
letošní GSX-R. Tady přestává veškerá legrace.

delší jednička a trojka až šestka 
se zkráceným odstupňováním. 
Většímu výkonu přišel na pomoc 
efektivnější chladič kapaliny a ve 
výfukovém celotitanovém potrubí 
nechybí počítačem ovládaná přívě-
ra. Na každý válec jsou přiřazeny 
dva vstřikovače, z nichž jeden trůní 
v sání a druhý v airboxu, přispí-
vající svou trochou do mlýna ve 
vysokých otáčkách. 
Celá motorka je o hodně kompakt-
nější, o 40 mm kratší, o 15 mm 
nižší a o 5 mm užší. Sedlo je o dva 
centimetry níž a k řídítkům je o 
4 cenťáky blíž. Níž jsou i stupačky 
a o trochu klidnější je úhel vidlice 
(z 23,5 na 23,8 stupně) a stopa je 
o 5 mm delší.
Nový rám soustředí víc hmoty na 
přední kolo, úplně nová je kyvka 
a pérování i se zadním přepáková-
ním nemohlo změnám uniknout.
Stroj zdobí lehčí kola (šířka 3,5 
palce vpředu, šest vzadu), zadní 
brzda se nezměnila, ale vpředu se 
objevila nová radiální pumpa. Tvary 
a grafika polepů je jasně ostřejší 
a násos náporového sání poposko-
čil blíž ke středu čumáku, kde se 
vzduch opírá s největší vervou.

Teď mluví čísla
Všudypřítomné 
je snížení hmot-
nosti a tady jsou 
nejúspěšnější 
součástky dietní 
hitparády: rám 
- 1200 g, 
kola - 500 g, 
nádrž - 350 g, 
stupačky - 100 g, po-
čítač - 30 g, akumulátor 
- 500 g, alternátor - 400 g, 
šrouby na motoru - 85 g.
Opačnou cestou než hmotnost se 
vydal výkon, který je 164 koní na 
kole, tedy kolem 180 na motoru. 
Stopadesát zvířat naběhne už v 9600 
otáčkách a 109 Nm (maximum je 
112 Nm na kole) najdeš na kole od 
sedmi a půl tisíc.
Loňská GSX-R ukazovala na zadním 
kole 150 koní a 105 newtonmetrů 
a navíc vážila připravená k jízdě 
189,5 kila, tedy o čtyři víc než letos.

Nová dimenze
Po usednutí mě udivilo všudypřítom-
né zmenšování, prolezlé motorkou 
jak bezdomovec chorobami a v Su-
zuki jsou hodně hrdí na to, že litr je 

menší než 
šestikilo. Přesto mi motorka 
sedí víc než kdy předtím a z loňského 
modelu postrádám jedině dál od sebe 
vzdálené stupačky.
Po nastavení páček a krátkém pro-
táhnutí jsme absolvovali několik po-
malých kol za japonským testovacím 
jezdcem. Na litru je ale pomalá jízda 
pekelně svazující a hned jak žlutý 
bratr odbočí do boxů, rozjíždím se jak 
Mach III Turbo. Je výhoda zúčastnit 
se prezentace na domácí trati, kterou 
pro mě Eastern Creek je. Nemusím 
hledat, kde brzdit, žádné neočeká-
vané hrboly mě nepošlou z kola ven 
a nemusím se bát, že by se zatáčka 
najednou stočila jinak, než čekám.
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Technická data Suzuki  
 GSX-R 1000
motor	 čtyřdobý	kapalinou	chlazený	 
	 řadový	čtyřválec,	DOHC/4
objem	 999	cm3

vrtání x zdvih	 73,4	x	59	mm	
výkon	 131kW	(178	k)	/	neudáno
točivý moment	 118	Nm
kompresní poměr	 12,5:1
plnění motoru	 vstřikování
startér	 elektrický
převodovka	 šestistupňová
brzdy vpředu		 2	kotouče	Ø 310	mm,	 
	 čtyřpístkové	třmeny	 
	 vzadu1	kotouč	Ø 220	mm,	 
	 dvoupístkový	třmen
rozvor	 1405	mm	
výška sedla	 810	mm	
suchá hmotnost	 166	kg
objem nádrže	 18	l
cena	 zatím	nestanovena



S otevřením plynu se za řídítky no-
vého GSX-R otevírá nová dimenze. 
Výkon se dá srovnat se superbiky, 
které se před pár lety proháněly 
v závodech a až se mi chce říct, že 
sedm osm let staré tovární superbiky 
byly proti „erku“ mrtvice.
Suzuki není sranda řídit, ale když se 
za řidítky soustředíš, dostaneš z mo-
torky to, co ti zatím žádná sériovka 
nemohla dát.

Otáček jak máku
Největší rozdíl je v tom, jak motorka 
zatáčí. Pryč jsou dny starého litru, 
nová vlna jede snadno a přesně, 
zvolená stopa je pro motorku 
posvátná jak indická kráva a stačí 
minimální podnět do stupaček nebo 
řídítek, abys zkorigoval úhel náklonu 
na požadovanou míru.
Přední vidlice na mě působila 
stejně jako loni, se všemi přednost-
mi a nectnostmi a musel bys být 
minimálně tovární pilot a polobůh 
v jedné osobě, abys poznal rozdíl pro 
letošní rok.
Předělané zadní pérování a ultrali-
neární průběh motoru spolupracují 
tak, aby poskytly velmi kontrolova-
telné balení pro výherní výjezdy ze 
zatáček.
Motor ve svém průběhu postrádá 
jakýkoli znatelný přechod a cítíš 

jen nekonečnou záplavu výkonu 
a ”krouťáku” přebíhající na ozubená 
kola zkrácených rychlostí. Na okruhu 
je nejefektivnější využívat pásmo nad 
osmi devíti tisíci, což je sice dost, ale 
i tak ti do omezovače ve třinácti a půl 
tisících zbývá hodně času užít si 
zátah čtyřválce a úžasný řev výfuku 
připomínajícího típnuté Havano.

Když zařve titan
Reakce na plyn jsou přesné, jemné 
a kontrolovatelné, ale na druhou 
stranu sakra rychlé, stejně jako celá 
motorka. V porovnání s loňskou rake-
tou se dá jezdit o rychlost výš a kde si 
loni řadil za dvě, tam dej radši trojku, 
jinak se ti po otevření plynu a nástupu 
krouťáku zahulí od gumy. Na trojku je 
to lepší, to se motorka jen zvedá na 
zadní...
Přes kratší šestku se díky pekelně 
točivému litru posunula i maximálka. 
Na konci roviny Eastern Creeku 
dávala loňská suza tachometrových 
270 km/h a letos se ukázalo o deset 
víc. Tovární superbiky stejné místo 
prolétávají těsně kolem 275 km/h, 
takže skutečná rychlost bude kolem 
265 km/h, v žádném případě nic 
k smíchu.
Konec rovinky je kromě ”nesériového” 
projevu titanové koncovky charakteris-
tický také bodem, kde je potřeba jít na 

brzdy, jinak se staneš synem pekla. 
Suzuki vzala letos závodění vážně 
a podřazení s antihopem je oproti 
modelu 04 vyloženě relaxační. Žádné 
zaseknutí kola v třímístné rychlosti, 
žádná taneční vložka či prostřelený 
svěrač.Jen stabilní zpomalování, kde 

na jedné straně stojí neotřesitelné 
radiální třmeny Tokico a na druhé rov-
ně jedoucí zadní kolo, díky antihopu 
nevychýlené z bezpečné dráhy.
Letos je dvacetileté výročí řady 
GSX-R a pochybuju, že značka mohla 
uctít slávu lepším strojem.
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