
Když jsem se dozvěděl, že test 
letošní R1 bude probíhat na silni-
ci místo na okruhu, nadával jsem 

do lehkých žen, homosexuálů a dalších 
menšin. Jako každý správný zkažený 
spratek jsem si chtěl s R jedničkou hrát 
na okruhu a ne být obětí omezeného 
nápadu vzít motorku do provozu. Celou 
dobu před usednutím jsem byl smutný 
a rozmrzelý. Teď, když mám testování 

S představením dalšího ultimátního hrá-
če v litrové kleci přišla Yamaha sice jako 
poslední, ale zase pro nás připravila maši-
ny, na kterých se nebude měnit už ani šrou-
bek, na rozdíl třeba od Kawasaki, která na 
testy přivezla předprodukční motorky. 
Mašina nemá se starou Rjednicí společné-
ho snad nic, tedy kromě označení a možná 
ještě olejového filtru.

za sebou, je mi jasné, že Yamaha 
věděla, co dělá. Jde o to, že R1 má 
značku, světla, blinkry a další blbosti 
a drtivá většina exemplářů prožije 90% 
svého života na silnici. Test v provozu 
je tedy realitou, kterou budou motorky 
a piloti prožívat nejvíc. Prostě žádná 
izolace od aut, bordelu na vozovce, 
dopravních značek a taky žádné 
retardéry a únikové zóny. 

Yamaha YZF-R1
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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	Ø320	mm,	 
	 čtyřpístkové	třmeny 
 vzadu	1	kotouč	Ø220	mm,	 
	 dvoupístkový	třmen
rozvor	 1395	mm
výška	sedla	 835	mm
suchá	hmotnost	 172	kg
nádrž	 18	l
cena	 419	970,-	Kč

Rám jinak
Test probíhal u města Canyon City, 
v palomarských horách, kde je 
spousta zatáček a kvalita asfaltu je 
místy srovnatelná s okruhem. Jenže 
na zdejších cestách jsou i místa, kde 
povrch vypadá jak prošívaná deka 
a i když je kolem silnice spousta místa 
na nečekané přistání, bolelo by to asi 
stejně. Tak jedem, v rukách mám něco 
kolem 190 kilo motorky s plnou nádrží 
a v hlavě spoustu otázek, na které je 
třeba najít odpověď. Jak usedneš za 
řídítka, začneš si řikat, jak je motorka 
úzká a zastrašující. V rozměrech se 
Yamaha trochu podobá Kawasaki ZX-
10R, asi proto, že obě značky použily 
rám vedoucí nad motorem místo ko-
lem něj. Výhodou je, že ramena rámu 

mají přímější cestu od krku k řízení 
k uložení kyvky a šasi je tak tužší bez 
zvýšení hmotnosti. 

Vstřikování snů
Motor má lehčí kliku a spojku a není 
o moc větší než u šestikila, které 
svými rozměry dost připomíná. Jenže 
ta síla je někde jinde a když pojedeš 
na šestce vedle R1, budeš mít pocit, 
že se ti přidřel motor. Průběh výkonu 
je hodně lineární a podčtvercový 
motor se krásně vztekle vytáčí. 
Kromě toho taky točí o 2000 otáček 
dál a tady hrají roli hlavně lehčí písty, 
podporované dalšími úpravami. Kratší 
a lehčí jsou i ventily a je potřeba 
uznat, že otáčkoměr litrové motorky, 
který končí u 15 000, vypadá ostře jak 
břitva lesknoucí se ve světle pouliční 
lampy. Vstřikování s dvěma klapkami 
v sacím potrubí je nejfajnovější, jaké 
jsem kdy měl pod zadkem, žádná 
přehnaná ostrost na otočení plynem, 
otálení, cukání, prostě nic, jen hladký 
průběh. Příděl síly na kolo se tak dá 
neuvěřitelně dobře kontrolovat, ať už 
jde o výjezdy ze zatáček nebo blbnutí 
na zadním kole.

Bílá zůstala za dveřmi
První Yamahou, která začala posky-

tovat motorkářům litrový nářez, byla 
FZR 1000, se kterou letošní R1 sice 
žádné součástky nesdílí, ale přesto 
mají obě mašiny jedno společné. 
Stejně jako na FZRu, tak i na R1 si 
připadáš, že sedíš v motorce, ne na 
ní. Pocit splynutí se strojem a kontroly 
nad ním je vynikající a stavba litrové-
ho trhače se prostě povedla. Břicho 
jako by ti srostlo s nádrží, zadek se 
sedlem se začne tvářit jako jeden mo-
nolit a stupačky jsou přesně tam, kde 
je instinktivně čekáš. Jakmile used-
neš, hned se cítíš jak doma, protože 
na palubce je známý digitální tacho-
metr a otáčkoměr má klasický design 
Yamaha. Škoda, že za 
dveřmi konstrukčního 
oddělení zústalo bílé 
podbarvení. Otáčky by 
se četly líp, než když 
má otáčkoměr pozadí 
připomínající obraz tří 
černochů v tunelu. 

Dravá a stabilní
Tak trochu suzučí 
styl nese umístění 
nastavitelného tlumiče 
řízení, který není sice 
elektronicky řízený 
jako u Hondy, ale co, 

funguje taky a navíc k němu nevedou 
dráty. Tlumič jde jemně a i když ho při 
parkování musíš přetlačit (pro homo-
sexuály námaha, chlapovi to nevadí), 
jseš rád, že ho máš. Na ne zrovna 
hladkém asfaltu jsem pouštěl kolo 
na zem z wheellie v rychlosti kolem 
230 km/h a všechno v klidu. Jediné, 
co mi řízení dalo najevo, byl fakt, že 
kdyby R1 tlumič neměla, mohl jsem 
se poprvé v životě proletět helikoptéru 
s krásným červenobílým lakováním 
(asi nějaká závodní kombinace, auta 
nesleduju). Yamaha je na silnici sice 
hodně živá a rychlá, ale nikdy a nikde 
se neukazuje jako nestabilní.



Zadek natvrdo
Převodovka je hodně podobná loňské 
skříni, ale má dlooouuuhou jedničku, 
na kterou můžeš jet skoro 170 km/h. 
Při rozjezdech z místa to chtělo o ně-
co víc práce se spojkou, ale jak jsem 
dostal do ruky cit, nebál bych se vy-
razit na závody dragsterů. V horských 
zatáčkách byla ideální trojka a 5000 
otáček, ze kterých následoval brutální 

výjezd. Ne brutálním zvedáním na 
zadní nebo přehnanou agresivitou, 
ale rychlostí, s jakou se mašina dala 
absolutně kontrolovaně vyhnat ven. 
Kdybych měl být v příštím životě 
předním kolem, chtěl bych, aby mě 
třetí entita posadila právě do vidlice 
R1. Třiačtyřicetimilimetrová Kayaba je 
totiž excelentní, výborně tlumí v prů-
běhu celého zdvihu a předává pilotovi 

dostatek informací o tom, co má kolo 
za lubem. Zadní centrál byl v sérii 
dost natvrdo, a tak jsem útlum lehce 
povolil, aby mě sedlo při přejezdech 
hrbolů nemlátilo přes zadek. 

Tepelný atak
Nevhodný účinek na pozadí má 
i pod sedlem schované výfukové 
potrubí, které o sobě dává nestydatě 
vědět vedrem, jaké mi v létě nikdy 
nebylo. Ale co, zvuk stejně není 
bůhvíjak dravý, takže koncovky brzy 
padnou za oběť otevřeným tlumičům, 
které ze sebe vedro vyplivnou ven, 
místo aby s ním tavily tvoji „sbírku 
kaštanů“. Radiální brzdiče Sumimoto 
jsou něco jako dobrý právník, který 
tě dokáže zachránit před vězením, 
i kdyby jsi vyvraždil mateřskou školku 
a poté snědl školníkova psa. Třmeny 
nastupují hodně progresivně, pekelně 
silně, ale nikdy se mi nestalo, že by 
se do kotouče chtěly zničeho nic za-
hryznout a nepustit. Jak jsem během 
jezdění zastavil, sednul si na zem 
a zadíval se na mašinu, napadlo mě, 

že podobně mě v životě dostala jen 
Ducati 916. Kromě jízdních vlastností 
myslím hlavně vzhled stroje. Nevím 
čím to je, ale u obou mašin mám 
stejně dobrý pocit jak za jízdy, tak ve 
chvílích, kdy dřepím na zemi, nikde 
nikdo, jen krásná motorka na sto-
jánku... K tomu jede hodně pekelně 
a i když bude schopná drtit soupeře 
na okruhu, dá se na ní pohodlně 
strávit i celodenní výlet.
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