
17Suzuki GSX-R 1000 SECOND HANDčeské motocyklové noviny 16. květen, 10/2013

Ivo Helikar, ivo@cmn.cz
foto: archiv

Cítíte tu legendu, v níž se 
modely GSX-R za 28 let 
proměnily? V roce 1985 
bylo první GSX-R750 na 

vrcholu silničních sportovních 
čtyřdobých motocyklů, o rok 
později přišla jedenáctistovka. 
Druhá generace vzduchem chla-
zeného čtyřválce se začala pro-
dávat v roce 1988, třetí potom 
o čtyři roky později připravi-
la velké překvapení, kapalinou 
chlazený motor. Čtvrtá genera-
ce se vyráběla v letech 1996 až 
1999, v nabídce zůstaly tři ob-
jemy, moderní 600 a 750 SRAD 
a koncepčně stará 1100. S pátou 
generací na podzim roku 2000 
představili japonští technici spo-
lu s modely 600 a 750 (již o rok 
dříve) litrový motor vhodný pro 
závody SBK.

Příchod na scénu
Rozdíly mezi litrem a sedmpade 
byly minimální. Lehké a robustní 
klikové mechanismy byly osaze-
né kovanými písty, pohybujícími 
se v hliníkových válcích s kera-

mickým otěruvzdorným povr-
chem SCEM (Suzuki Composite 
Electrochemical Material). Vyva-
žovací hřídel byl poháněný ozu-
benými koly. Plnění válců měla 
na starosti vstřikovací jednotka 
SDTV (Suzuki Dual Throttle Val-
ve) se vstřikovacími hrdly vždy 
s jedním párem škrticích klapek 
navíc, aby zařízení pokud možno 
eliminovalo jezdcovy chyby. Vý-
fuková soustava měla na rozdíl 
od modelu 600 titanovou tlumiv-
ku a regulační ventil SET (Suzuki 
Exhaust Tunning).

Motor byl zabudován jako 
nosná součást do rámu z leh-
kých slitin, svařeného z komo-
rových profilů a výkovků. Na 
rozdíl od šestistovky jste zde už 
našli přední upside-down vidlici 
a šestipístkové brzdy. Zadní ký-
vačku vyztužila úhlová vzpěra. 

Šestá generace sjížděla z vý-
robních pásů továrny v letech 
2003 až 2004. Nový litr (mo-
del K3, K4) nastoupil do sezo-
ny 2003, oba další modely o rok 
později. Konkurence mezi vý-
robci zavelela trochu rozmařile 
dvouletý cyklus, s finanční krizí 
se jaksi nepočítalo. Měnila se po-

užitá technika i design. Výkon se 
zdvihl o čtyři koně na 164 koní 
při 10 800 otáčkách za minutu. 
Všechny modely byly už napříš-
tě vybaveny upside-down vidlicí, 
prim začaly hrát radiálně mon-
tované brzdy.

Legendární K5
V roce dvacátého výročí začala 
novým litrem už sedmá genera-
ce GSX-R (modely K5, K6), ob-
jemově slabší modely následova-
ly opět po roce. Tohle bylo podle 
mnohých nejlepší GSX-R všech 
dob. Výkon litru se znovu zvedl, 
výrobce už udával 178 koní při 
11 000 otáčkách. Rychlostní hra-
nice se silně přiblížila k hodnotě 
300 km/h. GSX-R1000 měla sice 
už léta jasně vytyčenou konku-
renci mezi Yamahou R1, Kawa-
saki ZX-10R a Hondou Fire-
blade, motocykl mezi nimi ale 
vynikal vyváženými vlastnostmi 
s výbornými brzdami, výkonem, 
pérováním.

Fanoušci Suzuki se další verze 
litrového GSX-R (model K7, K8) 
dočkali na kolínském Intermotu 
v roce 2006. Byl přepracován pá-
teřový rám z lehké slitiny, zesíle-
na přední vidlice, Suzuki přidala 
elektronicky řízený tlumič řízení 
a vyměnila radiální brzdy s kotou-
či o průměru 310 mm a čtyřpíst-
kovými třmeny. Zúžilo se sedlo 
a zvýšil se přední štítek, na pří-
strojovce se objevila informace 
o nastaveném motorovém módu. 
Jedna velká titanová koncovka vý-
fuku byla nahrazena dvěma po-
stranními, výkon vystoupal ve  
12 tisících otáčkách na 185 koní.

V roce 2009 se kompresní po-
měr zvýšil na 12,8:1 a poměr vr-
tání a zdvihu se posunul z hod-

noty 73,4 x 59 na 74,5 x 57,3 mm. 
Před rokem proběhla prozatím 
poslední obměna, L2 dostala 
monoblokové třmeny a zpátky 
jednu koncovku výfuku.

Není divu, že se příznivci 
GSX-R do svých modelů do-
slova zamilovali: „Brzdy, pod-
vozek, tlumič řízení, prostě vše 
super na jedničku. Charakter 
motoru navíc dovoluje nejen 
okruhovou jízdu, ale i bez pro-
blému dodržovat 50 km/h bez 
projevu cukání a neklidu. S tři-
cetikilometrovou rychlostí mám 
problém, ale to asi každý,“ inu 
co jiného byste čekali od ma-

jitele litrového miláčka. „Pod-
vozek výborný, pokud používáš 
hlavu, je to sice zlá milenka, ale 
bezpečně ti splní i ty nejtajnější 
touhy,“ to jsou slova skoro jako 
tesaná do kamene. Jen kdyby se 
ta spotřeba trochu snížila, jde 
ale o závodní nářadí, tak se ne-

divte, že se drží kolem hranice 
8–9,5 litru na sto.

Trochu problémem se během 
těch let stala fantazie majitelů, když 
si stroj sami vylepšovali nebo se ho 
po pádu snažili vrátit do provozu. 
Na to raději pozor, jinak ale stížnos-
ti nejsou. 

Mám Horneta z roku 2000 a nejspíš je 
to skutečně správný rok výroby, proto-
že už mám vpředu 17“ kolo. Měl jsem 
nějaké problémy s chlazením a v  servi-
su zjistili, že je přidřené vodní čerpadlo 
a že to způsobila voda, kterou použí-
vám místo chladicí kapaliny. Mám totiž 
vyhřívanou garáž a v zimě nejezdím... 
Může ten servisák mít pravdu, může 
voda v chlazení opravdu způsobit přid-
ření čerpadla? Díky, Jirka

To si piš, že voda v chlazení může 
způsobit přidírání vodního čerpa-
dla. A nejen to. Člověku je líto vy-
dat pár stovek, ale na konci větši-
nou bývají nejrůznější problémy, 
jako například ten tvůj dnešní. 
Přitom je velký rozdíl při použí-
vání vody a chladicí kapaliny.

Chladicí kapalina má v motoru 
více funkcí než jen odvádět tep-

lo a v zimě ne-
zmrznout. Ob-
sahuje například 
účinné inhibito-
ry koroze, kte-
ré brání rezivění a oxidaci vnitř-
ních dílů motoru, má vyšší bod 
varu než voda, takže v létě se mo-
tor tak nezahřívá, v zimě kapalina 
nezmrzne a v neposlední řadě za-
jišťuje hladký chod vodní pumpy 
(maže vodní čerpadlo). Základní 
složkou chladicí kapaliny je totiž 
etylenglykol, a ten jí dává její kluz-
né vlastnosti. 

I nemrznoucí kapalina má ale 
svoji životnost. Postupem času 
se například pomalu okyseluje, 
protože mizí inhibitory kyselos-
ti. Její kyselost pak může způso-
bovat reakci s kovy s následným 
vytvářením tzv. galvanických mi-
kročlánků. Chladicí kapalina také 
obsahuje látky zabraňující stárnu-
tí plastových či pryžových těsně-
ní a hadic. Proto je nutné kapali-
nu měnit zhruba každé dva až tři 
roky.

P.S.: Pokud byla řeč o „vodě“, měli 
jsme na mysli samozřejmě vodu 
destilovanou, a pokud už ji do 
motoru dáte, tak jen na nouzové 
dojetí, a při první příležitosti ji vy-
měňte za chladicí kapalinu. 

POrADNA na 
www.bikes.cz/otazky

Voda místo 
chladicí kapaliny?

teCHnICká poradna

Dotazy do Poradny zasílejte na 
poradna@cmn.cz nebo přes  
www.bikes.cz/otazky, kde najdete 
i všechny v ČMN dosud vyšlé poradny. 

Odpovídá:  
Pavel Polák, 
majitel pražského 
motoservisu 
a prodejny Motolive, 
Praha 4 – Chodov

Připravuje: L. Záruba 
foto: archiv

no compromises, no dilution
Pod sloganem z nadpisu tohoto článku vstoupily v roce 
1985 svou sedmsetpadesátkou do motocyklové historie 
legendární modely GSX-R. Na samém vrcholu špičkových 
silničních motocyklů Suzuki pak najdeme litrové GSX-R, které 
se jako nejmladší z rodiny začalo vyrábět od roku 2001.

Suzuki GSX-r (2001/2012)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec DOHC/4, vrtání × zdvih 
73 × 59/ 74,5 × 57,3 mm, kompresní 
poměr 12:1, elektronické vstřikování SDTV, 
elektrický startér, elektronické zapalovaní, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: páteřový z lehkých slitin, 
vpředu USD vidlice Kayaba/Showa BPF, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s jedním 
tlumičem, obojí plně nastavitelné, brzdy 
vpředu 2 kotouče ∅ 320/310 mm, 
čtyřpístkové radiální třmeny Tokico/ 
/Brembo, vzadu kotouč ∅ 220 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/50ZR17

Parametry: rozvor 1410/1405 mm, nádrž 
18 l (3,8 l rezerva), množství oleje v motoru 
3,2 litru

tECHNiCKé úDAjE

Objem 988/999 cm3

Výkon 120/136,1 kW/ 

 / 160/185 k@10 800/11 500

Točivý moment 

 110/116,7 Nm@8000/10 000

Výška sedla 830/810 mm

Hmotnost (bez náplní) 170/172 kg

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2000 – dodnes

Cena: od 55 000 Kč
HODNOCENí

Servisní prohlídka a výměna oleje každých 6000 km, ventilové vůle sání 
0,10–0,20 mm, výfuk 0,20–0,30 mm

SErviS

• Suzuki GSX-R 1000, ‚07. 140000Kč. 777860548
• Suzuki GSX R 1000, ‚05, modrobílá, 32000km, lad. výfuk, k&n filtr, tmavé plexi, per-
fektní stav, nové náplně, filtry, pneu 80%, bez dalších investic, připravená na sezonu, 
cena 99000Kč, tel.776756356
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v PříŠtíCH ČMN
Buell X1 Lightning, brutální americké kladivo ze stáje H-d, stále láká 
svým neokoukaným vzhledem. na jeho přednosti a nedostatky se po-
díváme příště.
 Pište na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Soutěžící na sebe mohou být pyšní!
Soutěž Hubněte s Hubíky 

o kombinézu od společnosti 
PSí Hubík v hodnotě 30 tisíc 

korun na míru pro toho, kdo do 
konce května shodí největší pro-
cento ze své původní hmotnosti, 
směřuje ke svému finále. V prů-
běhu veletrhu Motosalon se za-
registrovalo 125 mužů a 34 žen 
a již dnes je jasné, že ne všichni 
přijdou k závěrečnému přeměře-
ní. To bude probíhat na pěti pro-
vozovnách PSí v období 1.–8. 
června. „Bohužel se nám hub-
nout nedaří a navíc v době mě-
ření budeme ještě pracovně v za-
hraničí. Takže s námi letos žádná 
švanda,“ napsal nám Luboš.

Ptali jsme se soutěžících, zda 
se daří hubnout podle plánu a na 
co jsou pyšní. Ondřej S. se snažil, 
i když to asi na vítězství nebude: 
„Bohužel moje hubnutí se neda-
ří, shozená kila jsem velmi rych-
le nabral zpět. Pyšný nejsem vů-
bec na nic. Jinak motivace super, 
ovšem žrádlo je silnější.“ 

Více z vás je ale v pozici bojov-
níka, i když třeba původní plány 
byly jiné. Jenže odhadujte, jak 
tělo zabojuje se změnou návyků, 
plánujte dopředu nemoci apod. 
Za mě máte už nyní všichni jed-
ničku s hvězdičkou!  
Teyuila: Ne úplně, ale daří se. 
Zhubl jsem zatím polovinu toho, 

co jsem chtěl, což je asi 7 kilo. 
Pyšný jsem na to, že jsem se do-
kopal pravidelně cvičit.
Roman Š.: Stojí to víc námahy, 
než by jeden měl představu, ale 
pyšný jsem, že jsem to ještě ne-
vzdal a těším se na brutální závěr 
procedury :-)) Je to psina, s PSí!
Michal S.: Tak podle představ to 
úplně neprobíhá. Nehubnu ni-
jak zběsile rychle, takže to snad 
bude mít dlouhodobý účinek, 
což je výhoda. Ale na soutěž je 
to špatný výkon. Inu vyhraje ten 
nejlepší z nás. Jsem na sebe hrd, 
protože jsem u toho lepšího stra-
vování a cvičení zůstal. Neby-
la to jen krátkodobá nadšenost. 
Nikomu to neusnadním a budu 
makat do poslední chvíle. Přeci 
jen by vítěz určitě neměl radost, 
kdyby dostal kombinézu úplně 
zadarmo... Lidi, držte se a hyn sa 
ukáže, jak jsme si mákli.
Kamila F: Neprobíhá právě ideál- 
ně, ale jde to. A jsem pyšná na 
to, že jsem se vůbec odvážila se 
přihlásit.
Karel S.: No teda vůbec se mně 
nedaří, byl jsem nemocen a hub-
nutí se zastavilo. Ovšem nejvíc 
pyšný jsem na to, že mě spad-
la cejcha a podbradek tak vehe-
mentně, že si toho všichni všimli 
a říkali mi, že jsem poloviční, což 
vůbec není pravda. Ale to jsem 

tedy musel vypadat!!! Komboš-
ku téměř určitě nevyhraju, sa-
mozřejmě se nevzdávám, ještě 
je trochu času, ale byl to skvělý 
nápad. Motivoval mě a byl im-
pulsem začít, takže ač soutěž 
skončí, já tedy ne. Můj milova-
ný Royal Enfield Scrambler mě 
určitě bude mít radši, když budu 
mít o těch deset, možná i víc kilo 
míň.

Zvítězí vítek?
Vítek: Hubnutí probíhá podle 
mých představ, jelikož jsem se 
na počátku odtučňovací kúry 
po shlédnutí jídelníčku obával, 
že v květnu budu znova na dietě 
à la bůček s 8 knedlema a k tomu 
pivo. Když na sobě však člověk 
začne pozorovat výsledky, hub-
ne se to hnedle lépe, dá se zvyk-
nout i na zdravou stravu ve stylu 
zrní a výhonky. Dokonce se mi 
povede uběhnout i 6 km bez vět-
ších problémů, což je podstatně 
lepší než zafuněnost ze schodů 
do 2. patra, které jsem před die-
tou nesnášel. Nejvíce pyšný jsem 
asi na svou spotřebu piva, kte-
rou jsem dokázal rapidně ome-
zit, a to z nějakých 20 piveček 
týdně před začátkem soutěže na 
neuvěřitelná 4 piva v rozmezí  
10. března až 10. května, což jsou 
2 piva na měsíc! Mým nejhorším 

momentem v průběhu hubnutí 
byl asi den, kdy jsem se rozho-
dl odzimovat svůj stroj (Bandit 
šestka). Zjistil jsem totiž, že do 
mé kombinézy velikosti 58 bych 
se vešel dvakrát, přilnavost kůže 
na tělo je ta tam a při rychlosti 
nad 70 km/h vypadám spíš jako 
Batman s kápí než motorkář. 
Taky si ze mne známí hned dě-
lali srandu, že moje moto kalho-
ty připomínají vytahaným zad-
kem spíš jezdecké rajtky a začali 
mi říkat žokej Váňa. Mám tedy 
pocit, že pokud se mi nepovede 
vyhrát, budu muset stejně k Hu-
bíkům vyrazit a nechat si kom-
bošku zmenšit, nebo koupit no-
vou. :) Každopádně tloustnout 
znovu na velikost 58 se mi roz-
hodně nechce!

Za redakci ČMN i pořada-
tele PSí Hubík se těšíme na zá-
věrečné výsledky a doufáme, že 
i když nevyhrajete, budete po-
stupovat podobně jako Katka: 
„Ač můj plán v hubnutí byl vět-
ší, než je momentální úbytek, tak 
i když nevyhraju kombošku, jsem 
vítězkou pro sebe. Váha jde dolu, 
určitě to nevzdám a i po skončení 
soutěže budu sama pro sebe bojo-
vat dále.“ 

Z odpovědí účastníků 
soutěže Hubněte s Hubíky 

připravila H. Lichtenbergová


