
Že tentokrát nepůjde o pří-
mou konfrontaci nejlepších 
dosažených časů, nám bylo 
jasné, jen co jsme zjistili, že 

BMW je obuté do skoro nových 
pneu Metzeler Racetec Interact 
K3, zato Honda měla už hodně 
ojeté Dunlopy Quali� er II. Jinak 
ale tyhle dvě mašiny mají spoustu 
společného. Obě mají velmi pří-
jemný a silný motor a skvěle se 
ovládají. A obě mají ABS. BMW 
má navrch ještě dalších pár elek-
tro-vychytávek. Můžeme tedy as-
poň porovnat, jak tyhle všechny 
věcičky fungují. 

Hi-tech BMW
Jako první zkouším BMW, pro-
tože zaprvé Hondu už doce-
la znám a zadruhé na tuhle no-
vinku se strašně těším. Jestli je to 
všechno tak dobře sladěné, jak se 
všude píše, se chci přesvědčit co 
nejdřív.

Bavorák vypadá zepředu do-
cela robustně, ale z pohledu jezd-
ce teda mohutný rozhodně není. 
Naopak ze sedla máte spíš po-
cit, že jste na šestistovce. S mojí 
střední postavou (184 cm) ne-
mám problém v klidu se usadit 
do sportovní pozice, která je pro 
mě přirozená. Nic mě nikde ne-
otravuje a nerozptyluje a já můžu 
okamžitě vyrazit.

Před výjezdem na trať pře-
pínám elektroniku do režimu 
Race. Na výběr máte ještě Rain 
a Sport. Volba pro déšť hodně 
otupí výkon motoru už v níz-
kých otáčkách. Výsledkem toho 
je, že se motor sbírá zespodu 
opravdu dlouho a vy máte po-
cit, že se snad nerozjedete. Ko-
lega Myšák po cestě z Mostu 

ale dostal ukrutný ceďák a re-
žim Rain si náramně pochvalo-
val. Mezi režimem Sport a Race 
by neměl být velký rozdíl, jen 
v průběhu výkonové křivky ve 
vyšších otáčkách. Tohle jsem 
ale upřímně nezkoušel, proto-
že nejsem moc zastáncem ro-
zumování nad tím, jestli těch 
pár koní, které vám to sebere, 
je k něčemu dobrých, nebo ne.

BMW a jeho ABS
Už od prvních metrů se cítím 
na Bavoráku velmi dobře a s vě-
domím toho, že mě drží dobré 
gumy, si dovoluji ostré průjez-
dy hned od začátku. Motorce to 
dělá evidentně dobře a poslušně 
se vrhá, kam ji namířím. Při vý-
jezdech ale přichází něco, na co 
ani já nejsem ze své superstocko-
vé R1 zvyklý. Když se otáčky do-
stanou nad deset tisíc, nastává 

cosi, co se nedá nazvat jinak než 
brutálním zrychlením. Chvílemi 
mám pocit, že motorka netáhne 
jen dopředu, ale taky nahoru. Ja-
koby chtěla vzletět přímo do ob-
lak. Taky se ta potvora staví neu-
stále na zadní.

Na akceleraci jsem docela ulí-
tl, abych ale stihl tuhle motor-
ku pořádně prověřit, zaměřuji 
se na první velkou vychytávku, 
kterou je ABS. Jsem na něj moc 
zvědavý, protože právě tohle je 

u Hondy na okruhu slabina. Na 
brzdy chodím ostřeji a ostřeji 
a pořád dostávám odpovídající 
nástup. Funkci ABS jsem zatím 
nezaznamenal. Až při opravdu 
drsném dobrzďování (například 
do retardéru) cítím klasické ko-
pání systému do brzdové páč-
ky. Není to moc, ale zřetelně to 
cítím. Nijak zvlášť mě to však 
nestresuje, protože motorka se 
chová standardně. Tedy brzdí 
pořád tak, jak tlačím na páčku 
a drží směr tam, kam ji tlačím. 
ABS prověřuji tímhle stylem 
ještě několikrát, ale pokaždé je 
chování jasně čitelné a dopředu 
očekávatelné.

Pokoušení elektroniky
Další věcí, kterou chci proklep-
nout, je kontrola trakce. Nevím 

teda, jak s tím začít, protože tahle 
vychytávka má teoreticky zasáh-
nout, až když dostanete smyk na 
zadní kolo nebo když se motor-
ka topoří už příliš. Nechci sebou 
plácnout, takže začínám opatrně. 
Vybral jsem si výjezd z vracáku. 
Tam prostě zatopím víc a čekám, 
co bude. Cítím, jak se zadní kolo 
utrhlo do smyku a všímám si bli-
kající kontrolky na palubní desce. 
Dál se ale neděje nic výrazně jiné-
ho, než bych čekal. Kolo se znovu 
chytne a kontrolka ještě párkrát 
problikne. Myslím však, že elek-
tronika tentokrát nezasáhla, nebo 
jsem to prostě nepoznal. Postup-
ně tohle zkouším i v dalších zatáč-
kách, ale scénář se vždy opakuje. 
Lehký prokluz a blikání kontrolky. 
Dál už jsem ale zajít nechtěl, přeci 
jen jsem na půjčené motorce.

Při jízdě po zadním jsem se 
konečně dočkal. Když totiž je-
dete po zádech delší dobu (na 
výjezdu jsem jel po zadním cca 
2 vteřiny) motorka trochu ztratí 
tah a tím pádem vás to přibrzdí 
a přední kolo se vrátí zpátky na 
zem. To všechno zase za dopro-
vodu blikání kontrolky. Tady už 
je cítit jasný zásah elektroniky, 
která za vás ubere plyn.

Z tohohle pokoušení počíta-
če je tedy zřejmé, že elektronika 
všechno pozorně sleduje, avšak 
zasahuje, až když váš problém 
trvá trochu delší dobu. Od po-
řádného high-sidera vás to asi 
neuchrání, protože ten může 
přijít dřív, než řeknete letím, ale 
mně osobně tohle nastavení na-
prosto vyhovuje.

Co vás ale bude rozmazlovat od 
prvních okamžiků, je quickshi� er 
nebo-li elektronické rychlořaze-
ní. Na řadicí páce umístěný sen-
zor pošle při přeřazování na vyšší 
rychlostní stupeň signál do řídicí 
jednotky, která vypne na kraťouč-
ký okamžik zapalování (cca 70-80 
milisekund), což simuluje ubrání 
plynu, a vyšší rychlost tak hezky 
zapadne. Klidně řadíte bez spojky 
pod plným plynem a motorka zů-
stává stabilní a navíc máte pocit, 
že vlastně neztrácí tah. Ještě oto-
čit řazení na závodní s jedničkou 
nahoře a nepoznal bych, že neje-
du na speciálu.

Honda a její ABS
Po třech půlhodinách strávených 
na BMW přesedám na Hondu, 
abych měl bezprostřední srovná-
ní. Na Fárošovi jsem se vždy cítil 
dobře a pohodlně, takže se rov-
nou soustředím na rozdíly v cho-
vání na mostecké trati. 

Byl jsem hodně zvědavý na 
ABS, které mě v loňském roce 
v Brně docela zklamalo. Bude to 
v Mostě jiné? Musím říct, že se 
nezměnilo vůbec nic. Při prud-
kém kotvení nedostanete očeká-
vaný nástup brzd a i při sebeos-
třejším mačkání páčky je odezva 
velmi tupá. Pokud to nečekáte, 
máte pocit, že motorka skoro ne-
brzdí a vy prostě nestihnete za-
táčku a budete dlouzí.

Názorně jsem tohle vyzkou-
šel při společné jízdě s Davidem. 
On jel na Bavoráku a já na Hon-
dě. Na cílové rovince mi trošičku 
poodjížděl a já se snažil držet, co 
to šlo. Dvě stě metrů před retar-
dérem začal brzdit a já šel taky 
okamžitě na brzdy. Snažil jsem 
se zpomalovat, co jsem mohl, ale 
Davida jsem vždy přelétl hned 
v první části brzdění. Rozdíl na-
šich rychlostí byl opravdu velký. 
Vypadalo to sice frajersky, že dě-
lám Dejva na brzdy jako zkušený 
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TEST Němci dali Japoncům 
pěknou lekci

Síla BMW 
vás ohromí

ABS od Hondy na 
okruhu nestačí

www.iCMN.cz

Nahánět bavoráka je s jakoukoliv jinou motorkou hodně těžká práce

Jiná liga

Letos v kategorii supersportovních litrů opanoval trůn snad ve všech 
testech zbrusu nový model S 1000 RR od � rmy BMW. My jsme tuhle novou 
střelu z Německa vytáhli na okruh do Mostu a pro porovnání k ní vybrali 
Hondu Fireblade. S agenturou Prospeed budeme mít za celý den spoustu 
možností obě motorky pořádně prověřit.

Kamil Holán 
kamil@cmn.cz

foto: David M. Bodlák, 
Michal Řádek

Bavorák vás bude rozmazlovat 
hned od začátku. Všechno funguje 
tak dobře, že o tom nemusíte 
přemýšlet

třejším mačkání páčky je odezva 
velmi tupá. Pokud to nečekáte, 
máte pocit, že motorka skoro ne-
brzdí a vy prostě nestihnete za-
táčku a budete dlouzí.

šel při společné jízdě s Davidem. 
On jel na Bavoráku a já na Hon-
dě. Na cílové rovince mi trošičku 
poodjížděl a já se snažil držet, co 
to šlo. Dvě stě metrů před retar-
dérem začal brzdit a já šel taky 
okamžitě na brzdy. Snažil jsem Nejdůležitější jsou 

evidentně otáčky motoru. 
U BMW navíc poznáte, 
jakou máte zařazenou 
rychlost



borec, ve skutečnosti ale ve mě 
byla malinká dušička, která se 
modlila, abych to vůbec dobrz-
dil. Tohle jsem zkoušel asi pět-
krát na tom samém místě a do-
padlo to vždycky stejně. Nakonec 
jsem se do první zatáčky vždycky 
nějak vešel, ale rozhodně jsem si 
to neužíval.

Bylo to pro mě velké zklamá-
ní, že Honda se svým ABS nic 
přes zimu neudělala. Přitom se 
chlubila, že známý rakouský jez-
dec Martin Bauer v loňské sezo-
ně úspěšně vyvíjel protiblokova-
cí systém, se kterým byl dokonce 
schopen vyhrát závod německé-
ho mistrovství IDM v superbi-
cích. Zřejmě to není asi jen na-
stavením elektroniky, zařazení 
do výroby se tenhle vylepšený 
systém nedočkal.

Silnější spodek
Jak už jsem trochu nakousnul, 
ani výkon jinak velmi povede-
ného a letos inovovaného mo-
toru (jiná klikovka, ale že bych 
to nějak poznal…) nestíhal síle 
německého stroje. I při lepším 
výjezdu na cílovou rovinku mi 
David na BMW odjel asi o pat-
náct až dvacet metrů, což je už 
docela rozdíl.

Na výjezdech z pomalejších za-
táček na mě ale Fireblade působil 
líp než S 1000 RR. Motor se z níz-
kých otáček sbíral pocitově rych-
leji a zátah byl silnější. Podvo-
zek taky fungoval perfektně a ani 
mi moc nevadilo, že mám obuté 
gumy, které už to mají dávno za 
sebou. Do zatáček jsem si nedo-
volil tolik, co na BMW, ale ne zas 
výrazně méně. Vlastně jediné, co 

byl největší rozdíl, byl maximál-
ní výkon ve vysokých otáčkách. 
Tam Honda jasně ztrácela, ale ji-
nak byly diference malé. Jediné, 
co vám tedy kazí na okruhu do-
jem, je určitě to ABS.

Vstup do nové dimenze
Nakonec jsem přece jen srov-
nal svoje dosažené časy na obou 
motorkách. Na BMW jsem zajel 
1:47, na Hondě 1:51. Je to vel-
ký rozdíl, který mají na starost 

z velké části pneumatiky, nicmé-
ně čas dosažený na úplně sério-
vém Bavoráku je už hodně blíz-
ko časům závodních speciálů.

Honda je moc dobrá motor-
ka, která nemá kromě ABS na 
okruhu žádné slabiny, a stejně 
na BMW nestačila. Ona by to-
tiž nestačila žádná jiná motorka. 
Bavorák je opravdu jiná liga v li-
trových supersportech a ostatní 
se teď budou muset dost snažit, 
aby tuhle ztrátu dotáhli. Japon-

ci vyvíjejí supersporty už dlou-
ho a naráz přijdou Němci a hned 
napoprvé jim vytřou zrak rozdí-
lem třídy. Bavorští experti za to, 
jak se jim povedlo vyladit úpl-
ně nový stroj, zaslouží jen slo-
va uznání. To, jak fungují všech-
ny elektronické vychytávky, jak 
bezkonkurenčně silný je motor 
a s jakou přirozeností jste schop-
ni tohle všechno využít, nemá na 
dnešním trhu obdoby. 

Motocykly do testu  zapůjčily 
� rmy BMW Group Česká 
 republika a Honda ČR.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

BMW S 1000 RR

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
80 × 49,7 mm, kompresní poměr 13:1, 
vstřikování BMW-K+, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový 
rám, vpředu USD vidlice ∅ 46 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 130 mm, obojí 
plně nastavitelné (vzadu komprese rychlá/
pomalá), úhel řízení 23,9°, stopa 95,9 mm, 
brzdy Brembo s BMW Motorrad Race ABS 
vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 220 mm, 
jednopístkový třmen, pneu Metzeler Racetec 
Interact K3 vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/55 ZR17, ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2056 mm, šířka 826 mm, 
výška 1138 mm, sedlo 820 mm, rozvor 
1432 mm, nádrž 17,5 l (4 l rezerva)
*testované provedení s ABS, DTC, 
rychlořazením a alarmem

Objem 999 cm3

Výkon 142 kW/193 k@13 000

Točivý moment 112 Nm@9750

Hmotnost 206,5 kg (provozní)

Cena  394 992 Kč 

 (testované provedení 454 246 Kč)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Honda CBR1000RR C-ABS

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
76 × 55,1 mm, kompresní poměr 12,3:1, 
vstřikování PGM-DSFI ∅ 46 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Showa, zdvih 135 mm, obojí 
plně nastavitelné, úhel řízení 23,3°, stopa 
96,3 mm, brzdy Tokico propojené s ABS 
vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 220 mm, 
jednopístkový třmen, pneu Dunlop Quali� er 
II vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/50 ZR17, 
ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2080 mm, šířka 685 mm, 
výška 1130 mm, sedlo 820 mm, rozvor 
1420 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 17,7 l 
(4 l rezerva), olejová náplň 3,7 l

Objem 999 cm3

Výkon 131 kW/178 k@12 000

Točivý moment 112 Nm@8500

Hmotnost 210 kg (provozní)

Cena  415 000 Kč 

 (bez ABS 389 900 Kč)

MINIROZHOVOR

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Slovíčko „krize“ se teď 

skloňuje ve všech pádech, 
stejně jako fakt, že nejsou 
peníze ani sponzoři... Pociťu-
ješ to i na svých motokroso-
vých závodech?

Musím přiznat, že rozhodně 
ano. Jezdců ubývá. Podle mě to 
má ale dva hlavní důvody, kte-
ré s krizí zas tak nesouvisí. Tím 
prvním je fakt, že se současný 
český hobby motokros hodně 
zrychlil. Kdo nemá novou nebo 
patřičně upravenou motorku 
a hlavně čas na trénink a fyzic-
kou přípravu, nemá už šanci na 
umístění na špici. Druhým dů-
vodem úbytku jezdců je vět-
ší počet závodů. Ještě před pár 
lety krosaři brečeli, jak je málo 
závodů a jak by rádi jezdili. 
Dnes se s pořadateli tak trošku 
roztrhl pytel a každý nový zá-
vod odebral jezdce těm stáva-
jícím. S rychlostí ale taky při-
bývá zranění a to vidím jako 
problém...

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Zkoušíš třeba vymýšlet 

nějaký doprovodný program 
nebo změny, kterými by si na 
závody přitáhl více lidí? Ať už 
jezdců, nebo diváků?
Ano, zkoušel jsem především 
všechno zjednodušit. Byl jsem 
v Americe. Tam je to tak, že 
člověk přijede na závody, roz-
kouká se a když se mu to líbí, 
tak si u okýnka koupí za dva-

cet dolarů licenci AMA, pře-
vleče se a dvacet minut klidně 
závodí. Tak jsem zkoušel pod-
niknout nějaké kroky i u nás, 
ale lidé jsou tu mnohem kon-
zervativnější. Každý mi jen ří-
kal: „Proč to chceš měnit, když 
to doteď fungovalo...“ Prostě 
nezájem. Tak to dělám zase po-
staru. Vždycky ale dbám, aby-
chom měli na závodech kvalitní 
a dobře vybavené sanitky, traťá-
ky si beru z Masarykova okruhu 
a podobně. Jde mi hlavně o bez-
pečnost.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Specialitou vašich závo-

dů je Dámský pohár...
Ano, z toho mám největší ra-
dost! Holky na kroskách se za-
čaly objevovat v různých závo-
dech, takže jsme pro ně už před 
pár lety vymysleli „soukromý“ 
Dámský pohár, který měl a má 
velký úspěch. Letos se ho účast-
ní 23 závodnic, takže se holčičí 
závod jede poprvé samostatně. 
Průměrně startuje v závodu cca 
18 děvčat. Je to náramná podí-
vaná, kterou byste si neměli ne-
chat ujít. Holky si totiž vůbec 
nic nedarují!
 zpovídal Ondřej Hrůza

Martin Rigó
Jednatel společnosti 
Meteorsport, hlavní promotér 
závodů Meteor Cup – Přeboru 
jižní Moravy v motokrosu

DRUHÝ POHLED
Fireblade je pro mě jedním 
z nejpříjemnějších superbiků, protože 
není přehnaně radikální. Zásadní je 
pozice, která sice sportovní je, ale ne 
tak, abyste po několika hodinách jízdy 
byli naprosto vyřízení. Velice příjemný 
je zvuk linoucí se z nového laufu, 
obzvláště když se v pěti tisících otevře 
klapka, která vypustí všechny koně ven. 
Motor jde pěkně odspodu a ve vysokých 
otáčkách upaluje jak ďas. Brzdy 
v normálním režimu fungují dobře a na 
slabiny ABS se dostanete opravdu jen 
na okruhu při extrémním zatížení, které 
byste si v provozu neměli vůbec dovolit. 
Co mi vadí? Na přístrojovce chybí 
ukazatel kvaltu a celkově tu nenajdete 
žádné fičury. To působí v době vyspělé 
techniky takovým chudším dojmem. Na 
druhou stranu je tahle motorka ještě 
pořád o tom čistém jezdeckém umění, 
pominu-li ABS, a to se mi na ní líbí.
Zato litrový superbike od BMW je 
sportovec každým coulem, hotové 
závodní nářadí v civilním balení. Na 
téhle motorce to jde pomalu a v klidu 
jen horko těžko. Jízdní pozice je taková, 
že po pár hodinách jízdy toho máte plné 

trenky a na běžné jezdění po silnici to 
tedy moc není. Určitě by se hodil vyšší 
větrný štítek, ale jinak všechno ostatní 
funguje úplně dokonale. Nejšílenější 
je motor, který sice v nízkých otáčkách 
nemá tolik síly jako Fireblade a můžete 
ho ještě trochu přidusit volbou 
palivové mapy, ale jakmile se ručička 
přehoupne přes půlku otáčkového 
spektra, začnou se dít nadpozemské 
věci – nic pro slabší povahy. Díky 
rychlořazení tam můžete kopat kvalty 
pod plným a ani na horizontech, kde 
vám vyletí předek do vzduchu, se 
nemusíte bát, že by vás to zahodilo. 
Stejně tak při razantním brzdění, kdy 
zase bezchybně pracují brzdy s ABS. 
Elektronika si vše pěkně hlídá a vy se 
můžete soustředit jen na jízdu.
Super, ale je tu jedno velké ALE! Tenhle 
stroj vás hodně rozmazlí, a pokud 
jeho vychytávkám úplně propadnete 
a zvyknete si na ně, raději na normální 
motorku, která funguje pouze dle 
vašich příkazů, už ani nelezte. Pak totiž 
budete jen krůček od toho, že to sami 
bez vyspělé elektroniky nezvládnete. 
 David M. Bodlák
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inzerce

VERDIKT

 BMW Honda
Motor 10/10 8/10
Podvozek  9/10 9/10
Brzdy  9/10 6/10
Ovladatelnost  9/10 9/10
Město  4/10 5/10
Cestování  5/10 6/10
Sport  10/10 8/10
Spolujezdec 3/10 5/10
Výkon/cena  9/10 8/10


