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Svět civilních superbiků pa-
třil odjakživa Suzuki, kte-
rá na podzim v roce 1984 
přišla s prvním GSX-R750 

a způsobila doslova revoluci. To 
samé se konalo s prvním litrem 
v roce 2001. Všem se z téhle mo-
torky klepala kolena, žádný vý-
robce neměl nic tak brutálního. 
Podobný průvan nadělal model 
K5/6, který opět bořil všechny 
žebříčky a vyhrával srovnáva-
cí testy po celém světě, přičemž 
Troy Corser s K5 v barvách Al-
stare Corona získal pro Suzuki 
jediný světový titul ve WSBK.

Jenže pak se do hry vložily 
přísné emisní limity a s GSX-R 
to šlo z kopce, než se inženýři 
vzpamatovali a pustili do světa 
další krásný model, K9. S men-
šími úpravami (odebrání dru-
hé koncovky, barvy, jiné brzdi-
če, atd.) se tento model dělá až 
do dnešních dnů. Špičková tech-
nika, hi-tech materiály, výkon  
185 koní s brutálním charakte-
rem a kromě volby palivových 
map (ty bych s klidem zrušil) je 

to jen ve vašich rukách, potaž-
mo hlavě. Žádní strážní andělé, 
jen ryzí superbike postavený dle 
pravidel staré školy pro opravdo-
vé jezdce. Momentálním vrcho-
lem nabídky je limitovaná edice 
v počtu 1985 kusů podle roku vý-
roby prvního gixxera (náš testo-
vaný kousek nese pořadové číslo 
1785), oslavující milion vyrobe-
ných GSX-R. A popravdě, při 
jejím představení na Intermotu 
2012, kde se této slávy zúčastni-
li vážení pánové Kevin Schwantz 
a Fujio Yoshimura, jsem si po-
steskl, že Suzuki nepřišla s ně-
čím úplně novým. Na druhou 
stranu, poslední model není vů-
bec špatný a těch pár designo-
vých změn v případě limitky na-
konec GSX-R jen prospělo.

technologicky napřed
S R1 je to podobné. Mezi příz-
nivci značky se třemi ladičkami 
jde o naprosto kul-
tovní záležitost, kte-
rá od svého před-
stavení v roce 1998 
neměla až do uve-
dení GSX-R K1 žád-
nou konkurenci. Byla 
prvním litrovým su-
perbikem, jenž vám 
mohl zprostředkovat 
pocity jezdců mis-

trovství světa. Lehká a výkonná 
motorka, špička mezi civilními 
stroji, která po vzoru všech su-
persportovních motocyklů pro-
šla během svého života několika 
modernizacemi a vždy se držela 
na vrcholu.

Poslední výrazný zásah prodě-
lala v roce 2009. Tehdy dostala 
charakteristickou masku se dvě-
ma projektorovými světlomety 
a ponechala si nadále výfuky pod 
sedlem, které se poprvé objevi-
ly roku 2004. Ovšem designové 
změny nebyly zdaleka tak zásad-
ní jako to, že nula-devítka dosta-
la šestou generaci hliníkového 
Deltaboxu, do kterého inženýři 
implementovali kouzelný motor 
Big Bang s nepravidelným za-
palováním, převzatý ze speciálů 
královské třídy MotoGP. K tomu 
nejmodernější elektronický plyn 
YCC-T s trojím mapováním, va-
riabilní sání YCC-I, elektronic-

ky ovládaný tlumič řízení, který 
stejně jako u Suzuki mění svou 
tuhost v závislosti na rychlos-
ti, a od roku 2012 také systém 
TCS – za jízdy laditelnou kont-
rolu trakce. Taky s ní Ben Spies 
hned v roce 2009 získal titul ve 
WSBK a jeho 14 vítězství v sezo-
ně je druhým nejlepším výsled-
kem jednoho jezdce za dobu ko-
nání superbikového šampionátu 
(lepší byl už jen Carlos Checa 
na Ducati 1098R s 15 vítězství-
mi v roce 2011). Náš testovaný 
kousek nese pro změnu váleč-
né lakování Race Blu, které bylo 
hitem celé modelové řady před-
stavené rovněž na Intermotu 
na podzim v roce 2012, a my ji 
v tomhle kabátě dostali v minulé 
sezoně i k nám do redakce.

Rozum do hrsti
Když na tyhle litrové motorky 
sednete poprvé, říkáte si, že je 

to čistě závodní nářa-
dí. Motory vám přijdou 
překoňované, posled-
ní tři rychlosti zbyteč-
né a brzdy ostré jako 
břitva. Bez zkušeností 
a řádné sebekázně byste 
na to neměli vůbec lézt, 
ovšem pokud to máte 
v hlavě aspoň trochu 
srovnané, brzy zjistíte, 
že i na silnici se s těmi-
to stroji dá docela dob-

ře pojezdit. Máte ohromnou re-
zervu, kterou si sice nemůžete 
dovolit vždycky tak úplně vyu-
žít, ale jinak je to naprosto opoj-
né. Ze všeho nejhorší je ale do-
stat se vůbec z města ven. Zvláště 
na R1 je tohle značně frustrují-
cí zážitek. Přísná závodní pozi-
ce s nízko položenými řídítky, 
ze kterých vás už dopředu bolí 
ruce, s motorem, který do třech 
tisíc otáček na vyšší kvalty vy-
sloveně protestuje, k tomu to 
vedro od dvou rozpálených vý-
fuků doutnajících pod vaší vyso-
ko trpící zadnicí (na hemoroidy 
nic moc…). Na každém semafo-
ru chcete dát plný plyn a zmizet 
z tohohle světa.

Oproti tomu GSX-R je mno-
hem univerzálnější stroj. Je to 
mastodont, na kterém sedíte sice 
sportovně, ale pořád víc pohodl-
ně než na kterémkoliv jiném su-
perbiku. Je to jeden z mála super-
sportovních motocyklů, na který 
se bez problémů složí i jezdci vyš-
ších postav, překvapivě je ale zde 
sedlo o celých 25 mm níže než 
na R1. S vysokou nádrží sedíte 
tak nějak uvnitř motorky, v ru-
kou držíte úzká řídítka a plynem 
kontrolujete silný motor, který je 
výjimečně vychovaný a nedovo-
lí si protestovat ani při 40 km/h 
na šestku. Velkou měrou se na 
této charakteristice podílí dvoji-
ce škrticích klapek v sání a elek-
tronicky řízená výfuková klapka, 
která v nízkých otáčkách zvyšuje 
tlak ve výfuku a tím i točivý mo-
ment. V reálu to pak vypadá tak, 
že kdykoliv dáte plyn, bez jaké-
hokoliv odmlouvání se motor 
sebere a s brutálním chrčákem 
se začne rozjíždět, dokud ho ne-
zastaví omezovač nebo váš vlast-
ní strach.

Brutalita na dva způsoby
Dát plný plyn na litrovém su-
perbiku znamená okamžitou ka-
tapultaci vpřed. Všechny svaly 
v těle se napínají, zvyšuje se tep 
a zrychluje dech, ručička letí po 
otáčkoměru jako zběsilá a jedi-
né, čeho si stačíte všímat, jsou zá-
blesky kontrolky řazení. Jako na 
povel tam kopu s povolením ply-
nové rukojeti bez spojky jednu 
rychlost za druhou a zalehávám 
za sériové plexi, abych co mož-
ná nejvíce eliminoval nápory vě-
tru. GSX-R jde už od volnoběhu 
tvrdě a agresivně za svým cílem 
– dosažením červeného pole ve 
13 750 otáčkách (tuhle hrani-

ci mají s R1 společnou). Výko-
nová špička se ale dostavuje už 
v 11 500, přičemž v deseti máte 
k dispozici plnou dávku krou-
ťáku, celých 116 Nm. Klasický 
čtyřválcový ječák má v tomhle 
případě daleko temnější projev 
a vám bude co chvíli naskakovat 
husí kůže.

To R1 je i na nejostřejší mód A  
sice hrozně vzteklá, ale pořád 
tak nějak působí v jádru klid-
ným dojmem. Cítíte, jak lehce se 
v nitru motoru převaluje křížo-
vá kliková hřídel, s jakým nad-
šením se chce motoru do otáček, 
a když mu naložíte, burácí to pod 
vámi a z koncovek vychází tako-
vé rockové tóny, jaké by nedoká-
zala zahrát ani ta nejlepší kape-
la světa (laďák je tady nutností, 
pak na tom začnete být doslova 
závislí). To budou ty zkušenos-
ti s výrobou hudebních nástro-
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suzuki GsX-R1000

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
74,5 × 57,3 mm, kompresní poměr 12,9:1, 
duální sekvenční vstřikování SDTV 
∅ 44 mm se dvěma škrticími klapkami na 
válec, výfuková přívěra SET, automatická 
regulace volnoběhu ISC, sekundární 
spalování škodlivin PAIR, náporové sání 
SRAD, tři motorové mapy S-DMS, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
antihoppingová vícelamelová spojka 
v olejové lázni, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa BPF 
∅ 43 mm, zdvih 120 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem Showa, zdvih 
130 mm, obojí plně nastavitelné (vzadu 
pomalá/rychlá komprese), elektronicky 
ovládaný tlumič řízení, brzdy vpředu 
2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové radiální 
monoblokové třmeny Brembo, vzadu kotouč 
∅ 220 mm, jednopístkový třmen 
Nissin, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/50ZR17, lité ráfky 3,50“/6,00“

Parametry: délka 2045 mm, šířka 
705 mm, výška 1130 mm, sedlo 810 mm, 
rozvor 1405 mm, úhel řízení 23,5°, stopa 
98 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 
17,5 l, užitečná hmotnost 187 kg, 
max. rychlost 295 km/h

Objem 999 cm3

Výkon 136 kW/185 k@11 500

Točivý moment 117 Nm@10 000

Hmotnost 203 kg (provozní)

Cena 347 900 Kč

techNicKé údaje

Yamaha YZF-R1

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec s nepravidelným zapalováním, 
DOHC/4, vrtání × zdvih 78 × 52,2 mm, 
kompresní poměr 12,7:1, vstřikování, 
elektronický plyn YCC-T, proměnná délka 
sání YCC-I, tři motorové mapy, šestistupňová 
kontrola trakce TCS, elektrický startér, 
antihoppingová spojka, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu USD vidlice ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 120 mm, obojí 
plně nastavitelné (vzadu komprese pomalá/ 
/rychlá), brzdy vpředu 2 kotouče 
∅ 310 mm, šestipístkové radiální třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/55ZR17

Parametry: délka 2070 mm, šířka 715 mm, 
výška 1130 mm, sedlo 835 mm, rozvor 
1415 mm, úhel řízení 24°, stopa 102 mm, 
světlá výška 135 mm, nádrž 18 l, olejová 
náplň 3,7 l, max. rychlost 285 km/h

Objem 998 cm3

Výkon 133,9 kW/182 k@12 500

Točivý moment 115,5 Nm@10 000

Hmotnost 206 kg (provozní)

Cena 389 990 Kč

techNicKé údaje

Nefalšované emoce

V PŘÍŠtÍch ČMN
Dvouválcová KTM Adventure byla odjakživa velmi terénní 
záležitost. Loni výrobce novou 1190 představil ve dvou verzích, 
silniční a offroadovou s přídomkem R. Velká kola a 150 koní, dává to 
podle vás smysl?

Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Japonské superbiky ještě nedávno určovaly směr vývoje motocyklů, a ač jsou 
dnes na vymření, jízda na nich je pořád zážitek. Co je zábavnější, puristická Suzuki 
GSX-R1000, nebo její naprostý opak, hi-tech Yamaha R1 s „bim-bam“ motorem 
a vyspělou kontrolou trakce? A dá se na nich vůbec jezdit po normálních silnicích?

Nic pro zelenáče!

Jednoduché a krásné

Kolik plynu gixxeru dáte, tolik výkonu na zadním kole máte
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inzerce

Suzuki má stejně jako Yamaha v seriálu WSBK na kontě pou-
ze jediný vítězný titul, ovšem v jiných soutěžích jsou samu-
rajové výjimečně úspěšní. Obzvláště ve vytrvalostních zá-
vodech patří stroje GSX-R k naprosté špičce a každoročně 
válcují konkurenci, o čemž svědčí deset titulů World Endu-
rance Championship v letech 2002 až 2013, řada vítězství ve 
čtyřiadvacetihodinovkách Le Mans a Bol d’Or nebo sedm po 
sobě jdoucích zaoceánských titulů v AMA, přičemž v letech 
2006 až 2008 získal vítězství pro Suzuki Ben Spies. Ten se pak 
v roce 2009 objevil v seriálu WSBK v sedle nové R1 a Yama-
ze tak připsal zatím její první a poslední titul v této světové 
soutěži. Jen pro zajímavost, od posledního vítězství Suzuki 
v AMA v roce 2009 nyní kraluje tabulkám pro změnu právě 
Yamaha se svou R1.

jů, další z aktivit Yamahy, a váš 
prožitek je přímo závislý na tom, 
co si na téhle motorce dovolíte. 
A dovolit si toho můžete s více 
než 180 koňskými silami, krou-
ťákem přesahujícím 115 Nm a za 
jízdy štelovatelnou šestistupňo-
vou kontrolou trakce, která vám 
dovolí dříve a více gasovat a za-
sahuje velmi citlivě, opravdu 
hodně.

sportovní standard
Oba stroje jsou podle zvyklostí 
vyzbrojeny plně stavitelnými zá-
vodními podvozky. Suzuki pou-
žívá citlivou BPF vidlici, Yama-
ha oddělené štelování útlumů 
a u obou motorek najdete vza-
du centrální jednotku s rychlou 
i pomalou kompresí. Už stan-
dardní nastavení (tohle se dá 
rozštelovat jedna dvě) dovolu-
je na obou strojích běžnou jíz-
du po našich silnicích. Kde je to 
víc rozbité, dostanete za vyuče-
nou, že jste se tam vůbec odváži-
li (horší cesty zvládá líp GSX-R), 
jinak je to vesměs zkousnutelné 
a samozřejmě na pěkném povr-
chu jsou oba stroje maximálně 
stabilní a přesné, takže se můžete 
plně soustředit na všechno ostat-
ní, třeba na to, kde si zase trochu 
obrousit slider.

Krocení rozváš-
něných koní mají 
na starost prvotříd-
ní brzdy, v přípa-
dě GSX-R1000 to 
jsou od roku 2012 
čtyřpístkové mono-
bloky Brembo (dří-
ve Tokico), u Yama-
hy trochu exotické, 

ale zato hodně ostré radiální 
šestipístky. Při tvrdé sportovní 
jízdě se bude hodit i další ryze 
závodní výbava – antihoppin-
gová spojka, která má za úkol 
držet při razantním zpomalo-
vání zadní kolo v klidu. U R1 
je její nastavení ovšem více na-
tvrdo, což znamená, že bude-
te zpravidla před každou zatáč-
kou s pískajícím zadním kolem 
malovat dlouhé černé čáry (ale-
spoň v případě obutých Dunlo-
pů Qualifier II tomu tak bylo). 
A je to hóóódně zábavné. R1 na-
víc dovoluje používat jedničku 
jako plnohodnotnou rychlost 
(u GSX-R budete podobnou si-
tuaci řešit jako u klasického řa-
dového čtyřválce spíše dvojkou 
a výš), takže máte k dispozi-
ci opravdu všech šest rychlostí 
a řadit můžete jak vzteklí, což 
se tomuhle motoru stejnak líbí 
nejvíc.

Závislost jasná
Ne nadarmo se říká superbikům 
zalehávačky. Rychlá jízda zname-
ná krutý boj s větrem a od toho 
mají oba stroje účinné kapotáže 
vyvinuté v aerodynamickém tu-
nelu. Na části náporového větru 
si u obou strojů pochutnává sání, 
zbytek ovšem útočí na jezdce, 

a pokud chcete na tacháči vidět 
číslice 200 až 299, je nutné se při-
špendlit k nádrži. Při pohledu na 
obě kapoty mi přijde zajímavější 
tvarování u R1, kde se čelní část 
rozšiřuje do stran a tím tak tro-
chu chrání ruce jezdce. U obou 
strojů bych ale určitě uvítal vyš-
ší plexi.

Palubní výbava vyhovuje běž-
ným standardům této kategorie, 
tedy čitelný analogový otáčko-
měr v kombinaci s digitálními 
údaji, kde nechybí zobrazení 
teploty motoru nebo ukazatel 
zařazeného kvaltu, k dispozi-
ci je laditelná kontrolka řazení 
(u Suzuki je záblesk odstupňo-
vaný) či stopky, R1 umí navíc 
průměrnou spotřebu. Tenhle 
údaj je ale lepší moc nesledo-
vat, zvláště pokud budete mít 
fajn den a trochu R1 protáhne-
te krajinou. Ostatně, právě tyhle 
dva stroje plus ještě hondí Fároš 
jsou motorky, které se na silnici 
hodí spíš než vyšlechtěné a elek-
tronikou prošpikované konku-
renční litry z Evropy či japon-
ská Ninja.

To ale neznamená, že by na 
trati nějak výrazně pokulhávaly. 
Jasně, ve srovnání s elitou půso-
bí GSX-R tak trochu neohraba-
ně, ale zase to dohání svým mo-
torem, který má pořád síly dost. 
V této edici je pak zrovna tento 
model jako stvořený stát se sbě-
ratelským artiklem, a to za skvě-
lou cenu. A R1? Ač se nezdá, 
i ona umí pěkně topit pod kot-
lem, a přestože je její výkon mo-
mentálně na nejspodnější hra-
nici moderních litrových strojů, 
pořád je tu ten její úžasný agre-
gát s jedinečným projevem, kte-
rý si prostě musíte zamilovat.

Já se tedy na udičku chytil, 
a i když jsem hrdým majitelem 
několika GSX-R v průběhu let, 
svezení na R1 bych dal přednost. 
Sice nechápu, jak na motorce, 
která mi dokáže během chvíle 
odrovnat zápěstí a vůbec není 
pohodlná, dokážu ujet na je-
den zátah přes 500 km a dorazit 
do cíle s hubou od ucha k uchu, 
ale asi to bude tím deliriem, do 
kterého se dostanu, kdykoliv ten 
motor pod sebou roztočím do 
vysokých otáček. 

Moto do testu zapůjčily 
firmy suzuki Motor czech 
a Yamaha Motor Middle 
europe.
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STANDARDNÍ 
VÝBAVA

F 800 GS Adventure

R 1200 GS Adventure

S 1000 R

R 1200 RT

R nineT

Brno Praha Praha
Renocar ACR auto Stratos auto Cartec Invelt Stratos auto

BMW Motorrad

 

BMW Motorrad

Big bang vás rozseká, síly má dost, a ta muzika vycházející 
z koncovek – naprosto návyková záležitost

Nejlepší jízda – na kontrolku

Stroje GSX-R jsou nepřekonatelnými 
šampiony hlavně ve čtyřiadvacetihodinovkách


