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Yamaha má ve třídě šesti-
stovek své pevné zastou-
pení už od jejích počát-
ků na konci osmdesátých 

let: FZR, ThunderCat a od de-
vadesátého devátého YZF-R6. 
Zlomový rok byl 2006, kdy in-
ženýři přišli se zbrusu novým 
modelem. Už žádné kompro-
misy silnice/okruh, ale hotové 
závodní náčiní, navíc v hodně 
povedeném agresivním a ostře 
řezaném oblečku, který já po-
važuji za nadčasový. Vždyť na 
první pohled skoro nerozezná-
te nula-šestku od desítky (pro-
zatím poslední inovace), resp. 
dvanáctky. Každopádně tento 
revoluční model se okamžitě 
ze dne na den stal hitem mezi 
sportovně založenými jezdci.

Koní moc
Pochopitelně i R6 se během své 
existence snažila jít co nejvíce 
s dobou a několikrát se moderni-
zovala. Rok 2008 byl ve znamení 
velkých změn, z nichž ty nejzá-
sadnější byly kromě jiného os-
třejší kapoty a hlavně elektronic-
ky kontrolované variabilní sání 
YCC-I, úspěšně odzkoušené na 
superbiku R1 z roku 2007 (elek-
tronický plyn YCC-T dostala už 
nula-šestka). To i s dalšími změ-
nami uvnitř motoru přineslo ná-
růst výkonu na úžasných 135 ko- 
ní při 14 500 otáčkách a 69 Nm  
v 11 000, což jsou hodnoty vy-
užívající náporového sání. Jak 
se Yamaha pyšnila, ekvivalentní 
výkon k více než 200 koním u li-
trového superbiku.

V roce 2010 se odehrály po-
slední změny, které mi ale při-
padají k dosavadním specifi-
kacím tak trochu paradoxní. 

Zmenšila se skoro o půl litru ná-
drž, přemapováním řídicí jed-
notky a vyladěním průběhu ve 
středním pásmu klesnul výkon 
na necelých 124 koní při stej-
ných točkách, přičemž poklesl 
i krouťák na méně než 66 Nm, 
dosažených ale o 500 otáček dří-
ve, a celá motorka přibrala čtyři 
kila. Vývojáři však obvykle vědí, 
co dělají, a snaží se z toho vždyc-
ky vyjít co možná nejlépe, takže 
poslední model R6 by měl být 
prostě dobrý.

Nefalšovaná mučírna
Přiznám se, jak funguje R6, mi 
už nějaký ten pátek vrtalo hla-
vou. Přeci jen, pár bitev zrovna 
s touhle motorkou jako soupe-
řem mám v našem seriálu ČMN 
Prospeed Cup za sebou a větši-
nou jsem neměl se svou starou 
GSX-R moc šancí. Proto jsem 
byl nadšený, když jsem našel 
v letošním testovacím kalendáři 
R6. Konečně se dozvím, kde je 
zakopaný pes...

Převoz do redakce proběhl jak 
jinak než po ose a teda musím 
říci, že to bylo horší, než jsem 
vůbec čekal. Vím, že na super-
sportech by hledal pohodlí jen 
blázen, a byl jsem připraven na 
nejhorší, ale i těch pár kilomet-
rů do redakce mi dalo zabrat. Zá-
pěstí mě bolelo už po pár minu-
tách jízdy a dobře mi bylo, akorát 

když jsem to z Čestlic střihal ten 
kousek po dálnici do Prahy hod-
ně svižným tempem. Tohle je 
prostě radikální supersport se 
vším všudy a nic jiného než jíz-
du po okruhu po něm nechtěj-
te. Tedy pokud nejste masochisti 
anebo nemáte ideálnější propor-
ce, kde se pak následky takové-
to sportovní ergonomie trochu 
zmírňují. Každopádně věřím, že 
na okruhu to bude o to větší ma-
zec. Už jenom ten krátkozdviho-
vý uječený agregát, který si říká 
o pořádný přísun směsi paliva 
a vzduchu, aby se v něm mohlo 
jak se patří rozohnit...

Na okruhu doma
Tentokrát byl místem dění Au-
tomotodrom Brno, kam jsme 
se mohli s R6 vydat díky naší 
partnerské agentuře Prospeed. 
A první dvě jízdy byly tak ako-
rát na připomenutí, kudy zdej-
ší trať vede. Bylo mokro, a to se 
na výkony prostě nehraje, zvláš-
tě když sedíte na vypůjčené mo-
torce. A ono se bohužel moc na 
výkony nedalo hrát ani později, 
kdy trať už oschla. Obutí, které 
na R6 bylo, mi totiž moc odva-
hy nedodalo. Staré Qualifiery 
z roku 2009 už něco pamatovaly 
a od předního kola šla při větším 
náklonu velká nejistota. Jelo se 
tak podle osvědčeného scénáře 
– napřed poctivé zahřátí moto-
ru a pneumatik, pak svižné tem-
po. Ale žádné hrdinské výkony 
a srážení tisícin vteřiny.

Ať se R6 zdá jakkoliv maličká, 
byl jsem překvapen, kolik je na 
ní místa. To jsem ocenil hlavně 
na cílovce, když jsem potřeboval 
zalehnout a splynout s motorkou 

v jeden pulsující organismus. 
Nejenom že špička helmy vám 
krásně zapadne do výkroje plas-
tového krytu nádrže, ale zadkem 
se můžete posunout dozadu sko-
ro tak daleko, že ani nedosáhnete 
na řídítka. Paráda. Stejně tak mě 
překvapil větrný štítek, který se 
tváří, že je tam spíš jen z tradi-
ce, ovšem dokáže pěkně odrážet 
nárazy náporového větru, který 
nestačil vcucnout velký sací ot-
vor mezi světly.

Ukrutně vysoko je sedlo, 
850 mm nad zemí, to je hodnota, 
kterou vídáme spíš u cestovních 

endur typu Ducati Multistrada 
nebo Honda Crosstourer. Nádrž 
se oproti tomu tváří dost nízká 
a tady jsem si myslel, že se nebudu 
mít ani moc o co zapřít. Opak je 
ovšem pravdou. Alespoň v kombi-
naci s originálním přepáčkem mi 
koleno zapadlo přesně do výkro-
je na nádrži tak, že jsem se v této 
poloze dokázal doslova zaaretovat, 
a získal jsem tak velmi dobrý pocit 
jistoty i stability. Pokud tam ovšem 
nainstalujete jiné přepáčko, což je 
nejčastější závodní úprava, nejspíš 
se tohle trochu změní.

točit do nesmyslu nemá smysl
A pomalu se dostávám k tomu 
nejpodstatnějšímu. Jak jsem 
uvedl na začátku, motor přišel 
o pár koníků, znát to ale není. 
Mně to teda nechybělo, ale to 
proto, že jsem s R6 jezdil po tra-
ti, kde se pohybujete ve vyšším 
spektru otáček, a tam mi přišlo, 

že R6 jede jak z praku. Už od 
nízkých otáček jde motor 
čistě a nárůst výkonu je li-
neární, i když nijak závrat-
ný, ale nad hranicí deseti, 
jedenácti tisíc začíná ta 
správná divočina. Agregát 

se rozjančí, koncovka vy-
luzuje ječivý a pronikavý tón 

a na palubovce se nestačí přelí-
vat tekuté krystaly. Červené pole 
začíná až na 16 500 otáčkách 
(u modelu 2006 to bylo dokonce 
17 500), což je docela úchylárna 
a vzhledem k technickým speci-
fikacím to možná ani nemá smy-
sl točit až tam. Vždycky se říka-
lo, že otáčkoměr na R6 hrozně 
kecá, takže čím víc bylo asi vždy 
líp, já řadil někde kolem patnác-
ti a přišlo mi to OK. Každopád-
ně na rovinkách jsem měl z R6 
naprosto úžasný pocit, jak doká-
že na plný plyn upalovat, a už se 
vůbec nedivím, že zůstávám na 
svém GSX-R pozadu.

Převodovka funguje na jed-
ničku, rychlosti tam padají jak 
po másle a při rázném zpoma-
lování vám udržuje motorku 

v klidu antihop. Rám typu Del-
tabox a masivní kyvka přispí-
vají k vysoké stabilitě motorky, 
ale jsou situace, kdy bych uvítal 
i tlumič řízení, kterým R6 vy-
zbrojená není. Zato na radiálně 
montované čtyřpístky byl spo-
leh po celou dobu a účinek byl 
přesně takový, jaký od závodní 
motorky očekávám. Podvozek 
je hodně na sportovno a plně 
nastavitelný, což koresponduje 
se zaměřením stroje, a nic vám 
tak nebrání každou jízdu, každé 
kolo na trati si naplno užít.

Desítka za dobrý prachy
Na okruh je to jedinečná motor-
ka a ani se vám z ní nebude chtít 
dolů. Že mě bolela zápěstí už po 
pár minutách jízdy po silnici? Na 
to jsem na okruhu úplně zapo-
mněl. Tady totiž R6 funguje na 
jedničku s hvězdičkou v jakéko-
liv situaci a od zajíždění hodně 
pěkných časů mě dělilo jen to, že 
v techničáku nestálo mé jméno, 
namísto laminátů byly na motor-
ce pěkné lakované kapoty a na trať 
jsem nevyjížděl na nějakých dob-
rých okruhových gumách, u kte-
rých bych se mohl spolehnout na 
jejich maximální přilnavost. Ale 
tohle všechno je řešitelné a za chy-
bějící ukazatel zařazeného kval-
tu, který se při okruhovém řádění 
také občas hodí, tentokrát dokážu 
přimhouřit oko.

A jestli o R6 přemýšlíte, teď 
je ta správná chvíle. Za model 
2010, který je totožný s 2012, 
akorát papírově o dva roky star-
ší, dáte „jen“ 249 990 Kč a za 
symbolických 5000 Kč navrch 
to máte i se skútrem Jog RR, kte-
rý využijete třeba po paddocku. 
Pokud byste ale chtěli funglov-
ku i datem výroby, musíte vy-
solit na prkno bez desetikoru-
ny 300 litrů nebo 309 990 Kč 
za výroční válečně zbarvenou  
YZF-R6R WGP 50th Anniver-
sary.  

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Yamaha Motor Czech.

Yamaha R6 je jedním z nejpoužívanějších 
šestkových supersportů na okruzích. Stačí se 
jednou svézt a hned pochopíte, proč tomu tak je. 
Tady se opravdu kompromisy nedělaly!
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Yamaha YZF-r6r

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
67 × 42,5 mm, kompresní poměr 
13,1:1, vstřikování, elektronický plyn 
YCC-T, proměnná délka sání  YCC-I, 
elektrický startér, antihoppingová spojka, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu USD vidlice ∅ 41 mm, zdvih 
115 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 120 mm, 
obojí plně nastavitelné (vpředu i vzadu 
komprese pomalá/rychlá), brzdy vpředu 
2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč  
∅ 220 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Parametry: délka 2040 mm, šířka  
705 mm, výška 1095 mm, sedlo 850 mm, 
rozvor 1375 mm, úhel řízení 24°, stopa 
97 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 17 l,  
olejová náplň 3,4 l, užitečná hmotnost 
186 kg, poměr výkon/hmotnost 0,4815, 
max. rychlost 264 km/h

Objem 599 cm3

Výkon 91 kW/123,5 k@14 500

Točivý moment 65,7 Nm@10 500

Hmotnost 189 kg (provozní)

Cena 249 990 Kč (model 2010)
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Zadkem se můžete posunout 
dozadu skoro tak daleko, že ani 
nedosáhnete na řídítka

Závoďák každým coulem

Kapoty R6 doznaly od představení revolučního 
modelu v roce 2006 jen pár změn

Přístrojovka je za jízdy dobře čitelná, jen ten 
ukazatel kvaltu mi na „okruhovce“ chybí

Zadní sedátko je nouzovka, ovšem jezdec 
má prostoru, že by se mohl dělit


