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Nejslabší ze čtyřválcové 
party má 164 koní na motoru 
a nejslabší dvouválec zas 

102 newtonmetrů, takže tenhle test 
bude jasně sranda. Nebo taky velkej 
průšvih, protože každá motorka 
jasně říká: „Jednou zaváháš, kámo, 
a budeš v nemocnici vytahovat kartu 
pojištěnce rychlejc než se otáčky 
dostanou do červenýho!“ 
Je to tak vážné? Je. Letošní sezonu 
totiž jezdí lehce upravené sériovky 
v superstockách na závodních tratích 
podobné časy, jako tovární superbiky 
z dob Hondy RC51. Z toho vyplý-
vá, že letošní litry jsou na pouliční 
jezdění lehce překoňovaná smečka. 
Ale je třeba brát věc i pozitivně - nic 
ti neposkytne tolik adrenalinu jako 
dnešní parta čtyřválců, doplněná o to 
nejlepší z italského dvouválcového 
průmyslu. 
První, kdo nasoukal litrovou jednotku 
do rámu o rozměrech střední třídy, 
byla Honda se svým Firebladeem 
v roce 1992. A prvním, kdo ho 
porazil, byla Yamaha R1, která v roce 
1998 vypustila z motoru 150 koní 

Letošní rok je jasně ve znamení litrů. Proti letos nemodernizovanému GSX-R se postavi-
ly tři rakety a vyprovokovaly bitku, kde poserové nemají šanci. Situaci navíc komplikují 
italské dvouválce, které čtyřem pístům ukazují, že mají do téhle bitvy co říct, a je na 
Japoncích, jestli si zachovají svou čest.

a nevážila víc než 177 kilo. Ani 
GSX-R není žádná hromada šrotu 
a na to, jak se dokázala v roce 
2001 zvednout plynem na dvojku, 
vzpomínáme dodneška. A pak tady 
máme ještě ZX-10R. S předchozí 
devítkou nemá nic společného a její 
motor má z letošních novinek nejvíc 
koní. K tomu dva trhači asfaltu z jihu 
Evropy, jeden s větším zátahem než 
druhý.

Fároš zaspal
Všechno se musí sklonit před 
požadavkem poměru výkonu 
ke hmotnosti 1:1 a je jasná věc, že 
když bude koní víc, jedině dobře. 
Tady vyhrála Kawasaki, která je jen 
o sedm kilo těžší než letošní ZX-6R, 
ale zato má o padesát koní navrch. 
Hned za ní jde Yamaha, která je bez 
účinku náporu přesně na hranici 
a po jeho nástupu ji o osm koní 
přeskočí. Honda Fireblade v číslech 
lehce zaspala a k vyrovnání výkonu 
a hmotnosti by musela buď sedm 
kilo shodit nebo sedm koní přidat. 
GSX-R v bitvě o výkon hrála napo-

sled loni, takže menší výkon je obětí 
nesladěného vývojového kolotoče. 
A co dvouválce? Ty tolik koní nepotře-
bují, protože je rychlými dělá nástup 
„krouťáku“ a průběh výkonu, prostě 
poloviční otáčky, stejná zábava. 
Ducati má navíc něco zvláštního 
- příhradový rám z chrommolybdeno-
vých trubek. Hliníkových deltaboxů je 
na startovní listině MS superbiků sice 
víc než dost, ale i tak je rudé stroje 
s příhradou porážejí jak na běžícím 
pásu. Bude to tak i dneska? Spráská 
nejsilnější Kawa nejslabší GSX-R? Je 
na škodu hmotnost Firebladea? A co 
na to všechno Jan Tleskač? Těžko 
říct, papír nejezdí, takže kombinézu 
na sebe, helmu na hlavu a plyn 
nadoraz!

Jeden metr na všechny
Všechny motorky byly obuty do 
stejných gum Pirelli Diablo Corsa, 
protože jen tak jsme mohli zaručit, že 
žádná z mašin se nebude moct vy-
mlouvat. Pirelli byly zvoleny proto, 
že jde o značku, která letos obouvá 
všechny účastníky mistrovství světa 

superbiků. Model Diablo Corsa 
jsme si zas nadiktovali kvůli tomu, 
že jde o kompromis mezi závodním 
a turistickým provedením, takže se 
dá čekat, že přesně na takových 
gumách prožije většina sério-
vých motorek zbytek života. Díky 
moderní konstrukci se Pirelli Diablo 
Corsa rychleji zahřívají a rychleji 
přenášejí teplo po celém běhounu 
pneumatiky. Takže jsme mohli dávat 
motorkám čočku, aniž bychom 
čekali, až bude venku pětadvacet 
nad nulou a nemuseli jsme se moc 
starat o zahřívání nudnou jízdou 
podle předpisů.

Legenda v akci
Vzhledem k tomu, že jde o superbi-
ky, které mají kromě silnice pobavit 
taky na závodní dráze, strávili jsme 
na motorkách i dva dny na Masary-
kově okruhu a vzali s sebou českou 
závodnickou legendu Ondru Lelka. 
V jeho rukou se postupně vystřídalo 
všech šest motorek, takže jsme pod 
naše dojmy připojili jak Ondrovy 
názory, tak jeho časy.

Aprilia RSV Mille R vs. Ducati 999S vs.  
     Honda CBR 1000RR Fireblade vs. Kawasaki ZX-10R 
     vs. Suzuki GSX-R 1000 vs. Yamaha YZF-R1



Na silnici je jedno, jak tvrdě 
zkoušíš s motorkou jet - 
dokud nebudeš porušovat 

fyzikální zákony, na hranici ji 
nedostaneš. Rozbitá silnice, 
překlápění mezi zatáčkami, nic 
z toho R1 nerozhodí. Na silnici 
se mi s Yamahou jezdilo pěkně, 

ale teprv na okruhu jsem se s ní 
skamarádil tak, že se mi nechtělo 
dolů. Dlouhá jednička mě nadchla 
při jezdění ve městě a převodovka 
je jemná a precizní. Podvozek 
funguje skvěle na rozbitých úsecích 
a i když tlumič řízení není mezi 
litry nejlepší, do řídítek se párkrát 

dostalo pouze zatřesení, dávající 
najevo, že bez tlumiče by zrovna 
tady byl konec projížďky. Ale jinak 
nic, co by mě donutilo ubrat. Zvuk 
vycházející z airboxu a výfuků je 
na okruhu tak závodní, že občas 
uspořádá chlupům po těle malou 
spartakiádu. Ovládání a brzdění je 
příkladem pro zbytek party a hlavně 
ve středně rychlých zatáčkách je 
motorka neuvěřitelně vyrovnaná.

Otáčkový král
R1 letos získala podobnou stabilitu, 
jaká je typická pro Ducati. Kromě 
toho má hodně široké použitelné 
pásmo otáček, nad 7000 vynikající 
zvuk a zátah jako raketoplán Buran. 
Otáčky se řítí ke čtrnácti tisícům 
neuvěřitelnou rychlostí a za jízdy 
se zdá, že motor má o pár koní víc, 
než ukázala brzda. Síla ve středním 
pásmu nastupuje zhruba o tisíc 
otáček výš než u starého modelu, 
ale vzhledem k tomu, že motor 
točí o dva tisíce výš než dřív, tak 
je to vlastně úspěch. Díky použití 
zlatých radiálních brzdičů ucítíš po 
zmáčknutí páčky mocnou sílu, která 
je použitelná bez toho, aby jezdce 
strašila. Když budeš na mašině jen 

Stejně jako u Kawy, vedou u R1 ramena rámu nad 
motorem a aby se tam vešly, musel se motor 
sklonit pod úhlem 30 stupňů (o 10 stupňů víc než 
u předchozího modelu). Své kouzlo má i design 
motorky, který tak přiláká pozornost okolí.

tak zevlovat po silnici nebo v bo-
xech, určitě si všimneš povedené 
palubky a po zavrtění v sedle tě na-
padne, že přes sportovní zaměření 
motorky se na ní i příjemně dřepí.

Ondra Lelek:
„Tomuto stroji nelze co do pozice 
jezdce a přehlednosti palubních 
přístrojů nic vytknout. Po projetí 
několika prvních zatáček Yama-
ha přímo vnucuje pocit, že na ní 
sedím odjakživa. Tato věta se Y
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dříve používala skoro výhradně 
u Hondy... Na R1 jsem usazen za 
širokou kapotáží, která chrání i ruce 
na řídítkách, a prostorném sedle 
vzdáleně připomínajícím srdce. 
Nohy jsou rozumně vysoko, přesto 
jsem stupačkami Yamahy občas 
škrtl o asfalt.
Motor, který točí téměř čtrnáct 
tisíc otáček, je vespod jakoby líný, 
ale za hranicí sedmi tisíc začne 
udělovat motorce fantastické 

zrychlení, které je téměř konstantní 
až do zásahu omezovače, jenž utne 
ďábelský rozlet v neuvěřitelných 
více než 14 tisících otáček. Reakce 
na pootočení plynové rukojeti je 
díky vstřikování téměř okamžitá, 
přesto se s plynem dá velmi přesně 
pracovat. Trochu obtížně se pouze 
hledala poloha „na brblačku“ při 
průjezdu první polovinou zatáčky, 
kdy motor není v akceleraci ani 
v deceleraci. U Hondy však bylo 
tohle ještě obtížnější a obě motorky 
dost citelně cukaly. Tyto rázy jsou 
v maximálním náklonu nejen nepří-
jemné, ale mohou být za určitých 
podmínek i nebezpečné. Řazení je 
u Yamahy dobré, jen proti Hondě 
i Suzuki je tvrdší a rozdíly mezi 
převodovými stupni jsou větší. To je 
znát hlavně 
při podřazování, protože hrozí 
přebrzdění zadního kola.
Brzdová soustava je odlišná od 
konkurence pouze v tom, že 
nepoužívá radiální brzdové třmeny 
Tokico, ale radiální brzdiče vlastní 
konstrukce a musel jsem konsta-
tovat, že Yamaha brzdí ze všech 
srovnávaných motorek nejlépe. 
Zejména z toho pohledu, že brzdy 
„neuvadaly“, ani se neměnila polo-
ha páčky po jakkoliv dlouhé jízdě.“

Technická data Yamaha  
 YZF-R1
motor	 čtyřdobý	kapalinou	 
	 chlazený	řadový	čtyřválec,	DOHC/5
objem 998 cm3

vrtání x zdvih	 77	x	53,6	mm
výkon	132	kW	(180k)/12500	ot./min.
točivý moment  
	 107	Nm/10500	ot./min.
kompresní poměr	 12,3:1
plnění motoru	 vstřikování
startér	 elektrický
převodovka	 šestistupňová
brzdy vpředu 2	kotouče	Ø 320	mm,	 
	 čtyřpístkové	třmeny 
 vzadu 1	kotouč	Ø 220	mm,	 
	 dvoupístkový	třmen
rozvor	 1395	mm
výška sedla	 835	mm
hmotnost	 199,5kg	(pohotovostní)
nádrž	 18	l
cena 398 920 Kč

Čas na 1 kolo v Brně> 2:21,5
max. rychlost na silnici> 299 km/h



Dřív než pekelná akcelerace 
tě osloví vzhled motorky 
a zvuk, který si díky jeho 

hloubce nikdy nespleteš s šestikilem. 
Zatímco Ducati 999 nebo R1 chtějí 
od jezdce, aby jel rychle, kawa nic 
jiného nepřipouští a výletníci nemají 
šanci. Řídítka kawy jsou blízko, 
kapota je nejmenší z litrů a mašina se 
přehazuje tak snadno, jak kdyby bylo 
v pneumatikách helium. Kromě toho 
je taky mezi nohama hodně úzká, ra-
mena rámu totiž vedou nad motorem, 
takže motorka je tím pádem stejně 
široká jako její motor. S řídítky blízko 

u těla, nejkratším rozvorem, druhou 
nejmenší hmotností a nejvyšším 
výkonem je v tomhle testu kawa něco 
jako mistr bojových umění s černým 
páskem. Jestli se ostatní motorky 
tváří ze sedla jako šestikila, pak je 
ZX něco jako čtyřkilo. Výborně se na 
ní dá pohybovat a přenášet víc váhy 
na předek, abys zamezil wheelie 
na výjezdech. Spojka kawy se dá 
výborně dávkovat, takže pouštění 
koní na kolo se děje kontrolovanou 
cestou. Jednička jede 160 a když se 
jedeš projet někam do hor, na dvojku 
můžeš skoro zapomenout.

Tlumič chybí
Řízení je rychlejší než u R1, ale 
taky nervóznější, tlumič řízení chybí, 
takže zatímco s Yamahou máš na 
výjezdech pořád naloženo pod 
kotlem, kawa tě donutí sem tam 
ubrat a zklidnit řízení. Převodovka 
s antihopem dovoluje snadno podřa-
zovat bez kousnutí kola a celkově je 
s kawou velká sranda. Kromě toho 
je ale motorka taky trochu roztěka-
ná a hlavně úseky poseté pytlem 
nerovností vyžadují zklidnění tempa 
a dopředný pohyb pravého zápěstí. 
Na ne zrovna kvalitní silnici to pak 
vypadá tak, že když se honíš s o pár 
desítek koní slabší a oproti ZX-10R 
„zastaralou“ GSX-R 1000, nemůžeš 
ji dohnat. Na super asfaltu je to už 
jinak a supersilná Kawasaki je všude, 

Vzhledem k poměru výkon versus hmotnost každého 
napadne, že ZX-10R bude akcelerovat extrarychle. Při 
sprintu z nuly pomáhá delší jednička a jakmile otáčky 
dosáhnou sedmi tisíc, zabouří v motoru uragán 
a přestane až po 
dalších šesti tisících.

Technická data Kawasaki  
 Ninja ZX-10R
motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený řadový čtyřválec, DOHC/4
objem 998 cm3

vrtání x zdvih 76 x 55 mm
výkon  
 135 kW (184k)/11 500 ot./min.
točivý moment  
 115 Nm/9 500 ot./min.
kompresní poměr 12,7:1
plnění motoru  
 vstřikování Mikuni 4 x 43 mm
startér elektrický
převodovka šestistupňová
brzdy  vpředu 2 kotouče  
 Ø 300 mm, čtyřpístkové třmeny 
 vzadu 1 kotouč  
 Ø 220 mm, jednopístkový třmen
rozvor 1385 mm
výška sedla 825 mm
hmotnost 198 kg (pohotovostní)
nádrž 17 l
cena 399 000 Kč

Čas na 1 kolo v Brně> 2:21,3
max. rychlost na silnici> 299 km/h
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kde jde o koně, k nedohnání. Možná 
se dá říct, že kdyby měla zelená 
stvůra stejně kvalitní tlumič řízení 
jako Honda, stala by se z ní pekelně 
rychlá věc kdekoliv, jenže motorka 
ho nemá a to je škoda. Takhle se 
jízda s Kawasaki dá nazvat „rychle 
a zběsile“, jenže pouze rychle 
a kontrolovaně znamená dobré 
časy...

Ondra Lelek:
„Poloha jezdce je obdobná jako 
u ostatních litrů, jenom zase ten 
nepřehledný grafický otáčkoměr 
se spoustou maličkých číslic, a to 
vše i s rychloměrem a nezbytnými 
kontrolkami nahuštěno v maličkém 
prostoru a navíc částečně zakryto 
nádobkou na brzdovou kapalinu. 
Jezdec nemá v oněch několika 
setinkách vteřiny, kdy se dívá na 
palubní přístroje, šanci přesně 
odečíst otáčky a musí se orientovat 
jen podle nastavitelné kontrolky, 
oznamující dosažení maximálních 
otáček.
Po vyjetí na dráhu mám obrovský 
požitek z toho, jak motor táhne. 
Deklarovaný výkon zde asi skutečně 
bude odpovídat realitě. Samozřejmě 
nelze očekávat mimořádnou sílu 
v nízkých otáčkách od agregátu, 
který má strop ve 13 tisících, ale 

v rozmezí 8-13 tisíc obrátek motor 
táhne naprosto excelentně. Ovládání 
plynové rukojeti a reakce motoru 
jsou ze všech čtyř motocyklů nejpří-
jemnější a přitom bleskurychlé. Jako 
velký minus se dá označit absence 
tlumiče řízení, proto je motocykl vel-
mi neklidný zejména na výjezdech 
ze zatáček, ale i při vysoké rychlosti 
na rovince. Řazení ZX-10R je po-
měrně krátké, tvrdé a tím bohužel 
i značně nepřesné a namáhavé. Ob-
čas dochází i k nedořazení a běhu 
na falešný neutrál, kdy motor vystřelí 
do otáček a zasáhne omezovač 
- zařadit v tu chvíli nějakou rychlost 
je kousek hodný eskamotéra.
Brzdy s radiálními třmeny mají 
neobvyklé tvary brzdových kotoučů 
a Kawasaki jako jediná nepoužila 
radiální hlavní brzdovou „pumpu“. 
To samozřejmě neubírá nijak 
na účinnosti brzd, ale podobně jako 
u Hondy se po několika rychlých 
kolech markantně změní poloha 
brzdové páčky. Přes zmíněné 
nedostatky je ZX-10R ďábelsky 
rychlý stroj, který jako jediný dokáže 
na rovince udržet krok s Yamahou 
a na výjezdu je o malý kousek mrštněj-
ší, přičemž není tak závislý na přesně 
vybraném převodovém stupni. Prostě 
a jednoduše drapne, co mu předhodím 
a vyrazí vpřed silou řízené střely.“

Starší, ale ne 
pomalejší
Čtyřválec GSX-R je proti R1 a ZX-10R něco jako traktor. 
Kvůli delšímu zdvihu a menšímu vrtání musí být 
červené pásmo níž než u krátkozdvihové Yamahy, 
konkrétně o 1500 otáček.
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Na druhou stranu delší zdvih 
povoluje uzdu „krouťáku“, 
kterého má Suzuki opravdu 

dost. Do deseti tisíc otáček vybíhá 
z GSX-R síla srovnatelná s R1 
a ZX-10R, ale nahoře se ukáže 
výhoda krátkozdvihů, které jsou navíc 
podpořeny o milimetr větším sacím 
potrubím.
Suzučí spojka se dá lehce dávkovat 

a první dva kvalty jsou vynikající 
do města. Na dálnici zase GSX-R 
boduje nejměkčím sedlem, nejlepšími 
zrcátky a po R1 taky nejpohodlnější 
pozicí v sedle. Co se týče vývoje, je 
GSX-R vzadu a náprava přišla „až“ 
na letošním Intermotu. Ale komu to 
vadí? Suzučí nástup ve středním 
pásmu je monstrózní a přitom jemně 
nastupující, přívěra výborně odvádí 



Technická data Suzuki  
 GSX-R1000
motor  čtyřdobý kapalinou chlazený  
 řadový čtyřválec, DOHC/4
objem 988 cm3

vrtání x zdvih 73 x 59 mm
výkon 
  121 kW (164 k)/10 800 ot./min.
točivý moment  
 113 Nm/8400 ot./min.
kompresní poměr 12:1
plnění motoru vstřikování
startér elektrický
převodovka šestirychlostní
brzdy  vpředu 2 kotouče Ø 300 mm,  
 čtyřpístkové třmeny 
 vzadu 1 kotouč  
 Ø 220 mm, dvoupístkový třmen
rozvor 1410 mm
výška sedla 830 mm
hmotnost 200 kg (pohotovostní)
nádrž 18 l
cena 359 900 Kč

svou práci a tenhle „krouťákový“ 
gigant může často jezdit o kvalt výš 
než zbytek čtyřválců a i tak jim stačí. 
Brzdám na konkurenci nic nechybí, 
stejně jako ovládání a asi největší 
znatelný rozdíl proti ostatním litrům je 
širší stavba.

Ondra Lelek:
„Při posazení za řídítka vnímám velmi 
měkké sedlo, což se dá považo-
vat za nedostatek. Díky poměrně 
vysokému a rozměrnému plexi není 
civilnější poloha těla nijak problémová 
a rozhodně neubírá motocyklu nic ze 
sportovního ducha.
Motor je jeden z nejbrutálnějších 

agregátů, které znám, a to ve všech 
režimech otáček. Už pouhé kratičké 
přidání plynu na volnoběh je kvitová-
no tak „vzteklou“ reakcí čtyřválce, že 
z toho jde až strach. Jelikož podvozek 
i v sérii montovaný tlumiči řízení jsou 
bez jakýchkoliv připomínek, je jasné, 
že jezdec se může plně soustředit 
na práci s plynovou rukojetí. Dalo 
by se říct, že Suzuki je stejně klidná 
a stabilní jak při průjezdu, tak na 
výjezdech ze zatáček, a to podobně 
jako Honda. Převodovka GSX-R 
řadí velmi měkce a přesně, přičemž 
nedořadit rychlost prostě nepřipadá 
v úvahu a ani rozložení převodových 
poměrů jednotlivých rychlostních 

stupňů neskýtá důvod ke kritice.
Radiální brzdy, které byly loni revoluč-
ní novinkou, letos používají všichni 
japonští výrobci pro své vlajkové 
superbiky a ani Suzuki nemá při zpo-
malování sebemenší potíže. Vadnutí 
brzd, které se projevovalo u Hondy 
a Kawasaki, nenastává a můžu jen 
polemizovat o tom, zda je u nich způ-
sobeno směsí destiček, materiálem 
kotoučů či opotřebením destiček. 
Jízda na Suzuki vyniká plynulostí 
i dravostí, je klidná i ostrá jak břitva 
současně, a tak sice překvapivě, ale 
přesto přesvědčivě poskytla jezdci 
na okruhu nejlepší zážitky a vykázala 
nejkratší časy na kolo.“

Čas na 1 kolo v brně> 2:20,4
max. rychlost na silnici> 299 km/h
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Mezi letošními litry je Honda 
největší tlustoprd, a i když to 
nevypadá, váží o 9 kilo víc 

než anoretická kawa, o 7 kilo víc než 
R1 a o celých 11 kilo víc než GSX-R, 

která je sice nejslabší, ale taky nejleh-
čí motorkou mezi čtyřválci. Těžko říct, 
která součástka za to může, ale je to 
celkem jedno a příští model bude asi 
o dost lehčí. Kromě toho, že je RR 

nejtěžší, je po suze taky nejslabší, 
a to v kategorii, kde jde o výkon, není 
dobrá výchozí situace. Mimoto taky 
RR dodává výkon nejměkčí cestou 
a výraznější nástup nikde v křivce 
nenajdeš. Ale kolik z budoucích 
majitelů RR umí jezdit tak, aby jim to 
vadilo a scházel jim výkon? Zbytek 
charakteristiku hondího motoru spíš 
ocení, protože je jednou z věcí, které 
dělají z Hondy motorku, na kterou 
sedneš a jedeš. Podobně se chová 
i Yamaha, ale Honda je ještě hodnější 
a nenáročnější. Navíc se chová ne-
utrálně, podvozek motorky je stabilní 
jak ruská lokomotiva a nepředvádí 
v zatáčkách nic nečekaného.

Kila zmizí
Přední vidlice Showa má jemných 
chod, dává dost informací a dobře 
zvládá nerovnosti, ale i tak se ti na 
delších cestách nebude moc líbit, a to 
kvůli sedlu s tvrdým podložím potahu. 
Do řídítek a stupaček jdou v určitých 
otáčkách vibrace, které výlety taky 
moc nezpříjemní. Nejde sice o žádné 
dílo markýze DeSade, ale ani tak 
bych si ji na dovolenou nevybral. Ze 
všech tří litrových novinek je Honda 
prostě nejmíň radikální. Ale hlavně 
na silnicích ukazuje Honda svoje 
přednosti. Těžiště je dole a hmota 
je dobře centralizovaná, takže se dá 

řídit na milimetry přesně v jakékoliv 
rychlosti. To ti hodněkrát pomůže 
z problémů, které by jsi mohl v za-
táčkách mít. Ze všech třech litrů mi 
přišel Fároš nejvíc do provozu, kde 
se s ním (a s R1) jezdilo jasně nejlíp, 
páčky jsou nastavitelné a nikdy se 
necítíš ze strany motorky teror nebo 
přetěžování. Naprosto vynikající je 
tlumič řízení, při popojíždění o sobě 
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Přestože spousta věcí je odvozena z bývalého 
Rossiho speciálu pro MotoGP, nestal se Fároš 
dalším strojem s poměrem výkonu k váze 1:1. 
Otázkou je, kolika lidem to bude trhat žíly.

Technická data Honda  
 CBR 1000RR  
 Fireblade
motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený řadový čtyřválec, DOHC/4
objem 998 cm3

vrtání x zdvih 75 x 56,5mm
výkon  
 126 kW (172 k)/11 250 ot./min.
točivý moment  
 115 Nm/8500 ot./min.
kompresní poměr 11,9:1
plnění motoru  
 vstřikování PGM-DSFI 4 x 44 mm
startér elektrický
převodovka šestistupňová
brzdy vpředu 2 kotouče  
 Ø 310 mm, čtyřpístkové třmeny 
 vzadu 1 kotouč  
 Ø 220 mm, jednopístkový třmen
rozvor 1410 mm
výška sedla 820 mm
hmotnost 212 kg (pohotovostní)
nádrž 18 l
cena  419 900 Kč



nedává vědět a naopak při akceleraci 
funguje přesně a okamžitě. A ta kila 
navíc po rozjetí stejně zmizí...

Ondra Lelek:
„Hned po prvním ostře zajetém 
okruhu je jasné, že poměrně nemilé 
překvapení čeká ty, kteří se těší na 
brutální zátah slibovaných více než 
170 koní. Ten se nedostavuje, ale 
motor se zato chová velmi lineárně ve 
všech otáčkách a snad jen rychloměr 
mne ujišťuje, že motorka prudce nabí-

rá na rychlosti. Na rovinkách je ale 
ve srovnání s ostatními dravci citelně 
nižší maximální rychlost a předjíždění 
„na motor“ od CBR nelze očekávat.
V prvních okamžicích ostré jízdy 
překvapí poslušnost a ovladatelnost, 
kdy lze Firebladea sklápět do náklonů 
až nečekaně prudce, aniž by to stroj 
jakkoliv rozhodilo, a také výjezdy jsou 
poměrně bezpečné. Největší zásluhu 
na tom má elektronicky ovládaný tlu-
mič řízení společně s novou koncepcí 
odpružení zadního kola.

Po delší jízdě se určitá „tupost“ agre-
gátu dá dokonce vnímat spíš kladně 
a využívat pro dokonale plynulou jíz-
du, která je velmi rychlá a bezpečná. 
Řazení rychlostí jak nahoru, tak dolu 
jde sametově hladce, velmi příjemně 
a přesně - jak je u Hondy zvykem. 
Poloha jezdce je sportovně naladěna, 
jen nohy jsou hodně nahoře a vpředu. 
To může vyšším postavám dělat 
trochu potíže, naopak udělanější 
chlapíci se dobře vejdou za nádrž.
První intenzivní zabrzdění je opět 

spíš příjemným překvapením, malou 
silou na páčku získáváme poměrně 
vysoký brzdný účinek, který se 
dobře reguluje. Ale pozor, po několika 
ostrých kolech na okruhu se poloha 
brzdové páčky rapidně mění! Ne 
že by přestalo CBR brzdit, ale krok 
páčky se prodlouží a stejný účinek 
se dostaví až téměř při domáčknutí 
na řídítko, přičemž v nevýhodě 
jsou ti, kdo drží brzdu jen dvěma 
prsty, protože si ostatní prsty mohou 
přiskřípnout.“

Čas na 1 kolo v brně> 2:22,0
max. rychlost na silnici> 285 km/h
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To se ale zase může hodit při 
jezdění v noci a vůbec vždyc-
ky, když je míň než 25 nad 

nulou. Změny oproti poslední Mille 
jsou jasné - míň kilo, víc koní, prostě 
jako u všech sportovců. Kapoty 
mají ostřejší tvary a násos Ram-airu 
uprostřed „ksichtu“ o 3 procenta 
zvýšil rychlost vzduchu proudícího 
do airboxu. Zadní sedlo má užší 
profil a celé balení vypadá radikálně 
přistřiženě a účelově. Magnesiové 
hlavy válců mají kromě jiného uprave-
né sací a výfukové kanály a s cílem 
dosáhnout optimálního rozložení 
hmotnosti je motor jinak uložen (díky 
tomu se přesunulo uchycení kyvky 
víc dopředu).

Letící hroch
Na silnici se ukazuje, že motorka 

je radikální odvozenec závodních 
aparátů a dokazuje to i krátce 
odstupňovaná převodovka. Průběh 
výkonu je o něco ostřejší ve vrchu 
a bez nakopnutí usprostřed otáček, 
jak to bylo u starších Mille. Za tím 
pravděpodobně stojí jiné vstřikování 
a větší průměr sacího potrubí, i když 
je potřeba říct, že jde o využitelnou 
změnu, která tě na výjezdech zrychlí. 
Při jízdě na litrové Aprilii budeš svírat 
plyn a užívat si dvouválcovou hostinu 
provázenou přívalem „krouťáku“, jaký 
ti poskytne jen sportovní v-twin.
 Zatáčení není nejrychlejší z celé 
testované party, zato mi přišlo, že 
je Aprilia jedna z nejstabilnějších ve 
vysokých rychlostech. Mezi ostatními 
něco jako rychle letící hroch, který 
se z původní trajektorie snad nedá 
vychýlit.

Ondra Lelek: 
„Motorka působí velmi mohutným 
dojmem a na první pohled spíš 
cestovně. Ze předu zaujme nově 
koncipovaný vstup vzduchu do sání 
a´la Honda SP1 vložený mezi dva 
dvojité reflektory. Zásadní změna 
potkala i palubní desku, která byla 
v uplynulých letech stejná na všech 
litrových Apriliích. Nyní se skládá 
z přehledného analogového otáč-
koměru a jediného dobře čitelného 
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 R Aprilia je snadná  
na jezdění a pomáhá 
tomu i vstřikování 
jemně reagující 
v pomalých 
zatáčkách. 
Ne zrovna příjemné 
je horko sálající 
z agregátu a v létě 
při pomalém jezdění 
bude mít véčko 
snahu upéct ti 
jak stehna, tak 
předloktí.

digitálního displeje. Výfukové potrubí 
je letos zakončeno tlumiči po obou 
stranách motocyklu na rozdíl od 
jedné koncovky v minulosti.
Usednutí za řídítka pocit spíše ces-
tovního zaměření stroje jen potvrdí. 
Přestože rozměrné plexi chrání řidiče 
dobře i v poloze relativně vzpřímené, 
nebrání nijak tato ergonomie 
sportovní jízdě na okruhu a umístění 
všech ovládacích prvků je bez našich 
připomínek. I po vjetí na trať působí 

Technická data Aprilia  
 RSV Mille R
motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený dvouválec do V, DOHC/4
objem 997 cm3

vrtání x zdvih 97 x 67,5 mm
výkon 102 kW (139 k)/9500 ot./min.
točivý moment  107 Nm/ 7500 ot./min.
kompresní poměr 11,8:1
plnění motoru vstřikování
startér elektrický
převodovka šestistupňová
brzdy vpředu 2 kotouče  
 Ø 320 mm, čtyřpístkové třmeny 
 vzadu 1 kotouč Ø 220 mm, 
 dvoupístkový třmen
rozvor 1418 mm
výška sedla 810 mm
hmotnost 212 kg (pohotovostní)
nádrž 18 l
cena 389 000 Kč



motocykl jakousi „neohrabaností“, ale 
po několika minutách jízdy se tenhle 
pocit jakoby rozplyne. Čím víc si řidič 
na motorku zvyká a zrychluje, tím 
lépe se na ní cítí. Velmi tuhý a sta-
bilní podvozek ukáže své nejlepší 
vlastnosti právě při velmi ostré jízdě 
a extrémním namáhání.
Dvouválec pohánějící RSV 1000R 
má úhel sevření 60 stupňů a je 
plněn pomocí elektronicky řízeného 
vstřikování. Motor jde sice vytáčet 
až na hranici 11 000 otáček, ale již 
od 9500 obrátek výkon neroste a je 
příhodnější řadit další rychlostní stu-
peň. Bohužel i v režimech pod 5000 
se taky moc nesnaží, a tak je dobře 
využitelné pásmo proti konkurenční 
Ducati o poznání užší. Výkon agregá-
tu je prakticky stejný jako u druhého 
dvouválce, ale jeho projevy jsou 
podstatně tvrdší a neomalenější jak 
při zátahu, tak při brzdění.
Aprilia stejně jako Ducati nepou-
žila u základního modelu radiální 
brzdiče, ale namontovala své klasické 
a osvědčené čtyřpístové třmeny 
Brembo. Dá se říct, že brzdy odvádějí 
dobrou práci, ale v přímé konfrontaci 
s radiálními brzdiči všech ostatních 
strojů jsou nepatrně slabší a brzdný 
účinek není tak razantní.“

Ultrastabilní podvozek, 
příjemná pozice (oproti 916 
atd. superpohodlná) a snadné 

ovládání z ní dělají italskou střelu pro-
hánějící členy japonských velkosérií. 
Navíc se dá nastavit ve všemožných 
směrech, laborování bude chtít sice 
zkušenou radu a chvíli času, ale pak 
se pod zadkem zjeví neskutečná 
dvouoká raketa žehlící na výjezdech 
všechny čtyřválce. Velký rozdíl oproti 
předchůdcům 916, 996 a 998 je jak 

příjemnější pozice, tak hlavně snažší 
ovládání. Zjednodušeně řečeno, 
dokud si na 916 nevysedl, nezatočil 
jsi. Na 999 vysedat nemusíš, stačí 
o hodně míň okruhové gymnastiky 
a mašina se složí do náklonu.

Krásná a jiná
Nástup „krouťáku“ na výjezdech je 
hodně mohutný a odlehčení předního 
kola přichází co chvíli. V podobných 
situacích okamžitě zasahuje tlumič 
řízení, který do řídítek trochu nervozi-
ty sice pustí, ale jen tolik, kolik se dá 
ustát bez ubrání plynu. Ducati je krás-
ně úzká a po nasednutí s ní srosteš 
v jeden rychlý monolit železa, plastu, 
masa a kostí. Celá motorka výborně 
funguje a její místo je hlavně na 
okruhu. Tam nemusíš moc přemýšlet, 
kdo před tebou jede, stačí se podívat, 
co má za stroj a gumy a když na tom 
bude hůř než ty, prostě vezmeš za 
plyn a v zatáčce ho předjedeš. A kdo 
ti ujede v zatáčkách, toho dostaneš 
na výjezdu na cílovku. Na 999 situace 
moc neřešíš, prostě jedeš rychle 
a to je účel. Nakonec ještě jedna věc 
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Ducati nesnáší město 
a nenávidí silničáře, 
teda spíš tu demoliční 
četu pohybující se 
pod rouškou legality 
na našich vozovkách. 
Kde se ale na silnici 
objeví kvalitní asfalt, je 
dukna k nedostižení.

Technická data Ducati 999S 

motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený dvouválec do V, DOHC/4
objem 998 cm3

vrtání x zdvih 100 x 63,5 mm
výkon 91 kW (124 k)/9500 ot./min.
točivý moment  
 102 Nm/ 8000 ot./min.
kompresní poměr 11,4:1
plnění motoru vstřikování Marelli
startér elektrický
převodovka šestistupňová
brzdy vpředu 2 kotouče  
 Ø 320 mm, čtyřpístkové třmeny 
 vzadu 1 kotouč  
 Ø 240 mm, dvoupístkový třmen
rozvor 1420 mm
výška sedla 780 mm
hmotnost 212,5 kg (pohotovostní)
nádrž 15,5 l
cena 672 000 Kč

- design. Ducati je červená, krásná 
a mezi zbytkem party ji rozeznáš, 
i kdybys nosil bílou hůl a zrovna ji 
nechal doma.

Ondra Lelek: 
„Naprosto vynikající pro okruhovou 
jízdu jsou zrcátka - jednoduše proto, 

Čas na 1 kolo v brně> 2:23,7
max. rychlost na silnici> 278 km/h
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že v nich není vůbec nic vidět a jezd-
ce přestanou po chvíli úplně zajímat. 
Otáčkoměr coby nejdůležitější a nej-
dominantnější přístroj je naprosto 
přehledný a i displej rychloměru se 
čte velmi dobře. To však už neplatí 
o kontrolkách umístěných v oblouku 
kolem otáčkoměru. Navíc se odrážejí 
v plexi, které plní svou funkci až při 

úplném zalehnutí na nádrž. Dosednu-
tím na motocykl musím konstatovat, 
že sedlo se podobá trestné lavici, což 
je pro kontakt s motorkou na okruhu 
velmi příjemné, na běžné silnici čes-
kého typu se to však mění v muka.
Motocykl budí dojem, že jste osedlali 
jezevčíka, což je kupodivu vhodné 
i pro vyšší jezdce, kteří se za jeho 

řídítka snadno složí. Podvozek 
Ducati je kombinací tří osvědčených 
prvků - prostorového trubkového 
rámu, motoru jako nosné části 
a dvouramenné kyvné vidlice. Spolu 
s odpružením Öhlins tvoří v našem 
testu v tomto ohledu určitě špičku. 
Na trati se tyto předpoklady jen 
potvrdily, v jejím sedle si člověk vy-
chutná dokonalou jízdu s absolutně 
poslušným strojem.
Pohonná jednotka je litrový 
dvouválec s úhlem 90 stupňů a pro 
Ducati tradičním desmodromickým 
rozvodem. Oproti prakticky všem 
dostupným sportovním dvouválcům 

je tento motor nejpružnější, ale 
zároveň je velmi měkký a nesmírně 
přívětivý v jakýchkoliv otáčkách. 
Dokonalý zátah začíná již mírně 
nad třemi tisíci otáček a jeho rozlet 
zabrzdí až omezovač, rozhodně není 
ve vrchu cítit sebemenší ztráta de-
chu, a tak je třeba ručku otáčkoměru 
bedlivě hlídat.
Brzdy dokáží zpomalovat naprosto 
impozantním způsobem a radiální 
brzdiče Brembo i s radiální pumpou 
stejné značky jsou dle našeho 
úsudku nejlepší brzdnou soustavou 
testovaných strojů jak v účinku, tak 
v dávkování. Nelze však zapome-
nout, že 999S není základní verze 
a u Aprilie jí odpovídá model Factory, 
který jsem ale neměl k dispozici 
a ten je také vybaven radiálními 
brzdiči. I přes nesporně lepší pocit 
z jízdy na Ducati však bylo dosaženo 
prakticky stejných časů i maximál-
ních rychlostí jako na konkurenční 
Aprilii, což znamená, že pocity a rea-
lita dosažených výsledků nemusí být 
vždy v rovnováze.“

Čas na 1 kolo v Brně> 2:23,5
max. rychlost na silnici> 286 km/h



Ducati 999S

- jediná z testovaných motorek má příhradový rám z chrommolybdenových 
trubek
- na rozdíl od předchozích 916, 996 a 998 má dvouramennou zadní kyvnou 
vidlici
- vpředu najdeš děrované horní brýle a palubku s kontrolkou imobilizéru
- nastavitelný úhel sklonu vidlice
- desmodromický rozvod ventilů, použitá koncepce hlav válců Testastretta, 
která původně vznikla pro závodní superbiky

- povrch vidlice je upraven 
nitridem titanu pro menší 
tření a větší odolnost 
proti mechanickému 
poškození
- na rozdíl od ostatních 
motorek v testu má 999S 
suchou spojku

Honda  
CBR1000RR  
Fireblade

- za zvýšením objemu litrového 
CBR stojí prodloužení zdvihu o 2,5 
milimetru při nezměněném vrtání
- vzhledem k požadavku co 
nejkratšího motoru se změnilo 
rozložení hřídelů
- válce se mohou chlubit specia-
litou v podobě „můstků“ v horní 
části, kde zčásti zakrývají kanály 
pro kapalinu
- stěny pístů dostaly speciální 
úpravu pro snížení tření a na jejich 
dna je rozstřikován tlakový olej
- ojnice byly odlehčeny o 50 
gramů
- vstřikování PGM-DSFI využívá 
sady vstřikovačů, z nichž jedna je 
v sacím potrubí a druhá v airboxu, 
ta zahajuje svou činnost v pěti 
tisících otáček
- převodovka je kazetová, Honda 
použila lehčí a odolnější řetěz 
tahající za upravené soukolí se-
kundárního převodu
- počítač s 32bitovým procesorem 
ovládá vstřikování, výfukovou pří-
věru a tlumič řízení
- tlumič řízení HESD byl vyvinut 
ve spolupráci se značkou Kayaba, 
nemá daný stálý útlum a jeho tu-
host je řízena elektronikou

Suzuki  
GSX-R 1000

- jako jediná z party se pro letošek 
nezměnila a poslední moderniza-
ce u ní proběhla loni
- ve čtyřválci jsou ventilační otvory 
mezi jednotlivými válci, díky nimž 
může píst při cestě dolů „přefouk-
nout“ vzduch ke svému sousedovi, 
který je právě na cestě vzhůru. 
Píst tak překonává menší odpor 
a snižují se výkonové ztráty
- počítač s 32bitovým procesorem 
má operační paměť 256 kilobytů
- modul má na výběr z osmi map 
vstřikování pro každý válec
- výfukové potrubí je kromě hliní-
kového pláště tlumiče kompletně 
z titanu
- ve výfukovém potrubí je přívěra 
eliminující zpětné tlakové vlny 
a která v některých částech výko-
nové křivky zvyšuje točivý moment 
až o 7 %
- k odkazu stroje GSV-R pro Mo-
toGP se hlásí černě lakovaný rám 
a kyvka, která má nastavitelné 
uložení
- silnější stisk radiálních třmenů 
dovolil použít kotouče s menším 
průměrem oproti předchozímu 
modelu
- na rozdíl od prvního GSX-R 1000 
má druhá generace jinak uchyce-
ný podsedlový rám, který by měl 
vydržet víc pádů

Yamaha  
YZF-R1

- první R1 měla 150 koní a 177 
kilo
- základ motorky vychází ze speci-
álu pro MotoGP
- oproti loňsku má kratší zdvih 
a o 3 milimetry větší vrtání
- motor je skloněn dopředu pod 
úhlem 40 stupňů a ramena rámu 
vedou nad ním - tedy v přímém 
směru od krku řízení ke kyvce
- vstřikování ovládá 32bitový po-
čítač a v sacím potrubí jsou dvě 
škrtící klapky na válec
- výfukové potrubí je vyrobeno z ti-
tanu, stejně jako klapka výfukové 
přívěry
- rám Deltabox V má o třetinu vyš-
ší torzní tuhost
- o 30 procent je tužší i kyvka vyrá-
běná novou technologií lití
- brzdiče Brembo jsou vykovány 
z jednoho kusu materiálu
- řídítka jsou uložena výš, zatímco 
kované stupačky putovaly vpřed 
a dolů
- jediný z litrových superbiků má 
pět ventilů na válec
- oproti předchozímu modelu stou-
pl výkon o 13 %
- přes zvýšené vrtání je motor 
o 56 milimetrů užší
- Yamaha používá nové kompaktní 
vstřikování

Aprilia RSV Mille R

- ostřejší tvary kapot, přemístění vstupu náporového sání zvýšilo rychlost 
proudícího vzduchu
- rám je lehčí a jeho torzní tuhost je oproti Mille zvýšena o pět procent
- změnilo se uložení motoru tak, aby mohlo být uložení kyvné vidlice posunu-
to dopředu (výhodou je delší kyvka bez prodloužení rozvoru)
- magneziové hlavy válců mají upravené sací a výfukové kanály
- vstřikování Siemens má výrazně modernější procesor oproti dřívější jednot-
ce a zvětšil se průměr sacího potrubí
- kapotáž se skládá ze 14 dílů, zatímco u dřívější Mille jich bylo 25
- předělaná palubní deska váží pouhých 220 gramů, motorka má imobilizér

- dražší verze R Factory má 
odpružení Öhlins a kovaná 
hliníková kola OZ, která jsou 
o 25 % lehčí než většina 
litých ráfků

Kawasaki  
Ninja ZX-10R

- kromě koncovky s hliníkovým 
obalem je výfukové potrubí kom-
pletně z titanu
- kliková skříň je v jednom kuse 
spolu s blokem válců, v motoru 
pracují iridiové svíčky
- ramena rámu vedou nad mo-
torem
- v šestistupňové převodovce 
nechybí systém omezující přítlak 
na lamely při prudkém brzdění 
motorem
- kromě kapalinového chladiče 
hlídá teplotu agregátu vodou chla-
zený výměník oleje
- za cílem nízké hmotnosti se 
ženou také děrované horní brýle, 
odlehčená řídítka a nové šestipa-
prskové ráfky s tenkými stěnami
- konstruktér stojící za geometrií 
podvozku se snažil o co nejdelší 
kyvku a co nejkratší vzdálenost 
mezi jejím uložením a hlavou 
řízení
- Ninja má jako první ze sériových 
superbiků „okousané“ brzdové 
kotouče, které by se měly lépe 
chladit
- přední kapota s centrálním vstu-
pem vzduchu má menší plochu 
než kolegyně ZX-6R
- na většině evropských trhů je mo-
torka vybavena také imobilizérem
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