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Abychom byli přesní, de-
set let to bude od vzni-
ku modelu V-Strom jako 
takového, v roce 2002 se 

totiž objevil konkurent Varadera 
a TDM s litrovým motorem. Až 
o rok později, ve 2003, přišel na 
trh V-Strom 650, který s malič-
kými technickými změnami vy-
držel až do letoška. To je na jed-
nu motorku slušná kariéra, nota 
bene v dnešní době, kdy coko-
li dvouletého je už staré. Jenže 
malý Strom se jednoduše pove-
dl, byla to velká motorka s ma-
lým (ještě dostatečně výkonným 

a zároveň úsporným) véčkovým 
dvouválcem, která sedla neuvě-
řitelné části motopopulace a zá-
jem o ni byl pořád slušný. Nic 
ale netrvá věčně a konkurence 
se za tu dobu pěkně vybarvila. 
Nový V-Strom se jí určitě nebu-
de líbit, to vám garantuji.

„Jenom“ evoluce?
Suzuki si asi řekla, proč čekat 
až na příští rok, když zaútočit 
může už letos, a první mode-
ly proto k dealerům po celém 
světě dorazily již v minulých 
dnech. Český dovozce ihned 
uspořádal novinářské předsta-
vení v krásném okolí Monínce 
nedaleko středočeských Prčic 
a my vám tak můžeme přinést 
první test. A po něm můžu říct, 
že se nedivím Japoncům, že ne-
chtěli s uvedením čekat…

Starý V-Strom byl pro mě 
vždy motorkou, jejíž výho-
dy jsem plně chápal, respekto-
val jsem ji, ale zaboha nemůžu 
říct, že by mě nějak očarovala. 
Hranatý design mi přišel div-
ný už v době svého vzniku, ob-
rovská kukadla vypadala jak ja-
ponský učitel s brýlemi a zadní 
partie s obrovským plastovým 
držákem RZ a velkým výfukem 
byla až k uzoufání humpolác-
ká. Motorka na mě působila 
nekompaktně a rozlezle, kola 
jako by potřebovala o pár pal-
ců zvětšit průměr. Jízda neby-
la nepříjemná, ale malý motor 
byl vespodu docela tvrdý a ří-
dítka prazvláštně daleko. Pro-
stě – já bych pro V-Stroma do 
krámu neběžel.

Tím spíš mě zajímalo, jaká 
bude novinka. U té totiž nedo-
šlo k žádné dramatické revolu-
ci, nenajdeme tady osmiválec, 
čtyři kola ani DVD přehrávač, 
prostě nic, co by Suzuki moh-
la vyřvávat na billboardech a co 
by plnilo stránky bulváru. Pro-
běhla „jen“ evoluce. Pár plastí-
ků a trochu upravené vnitřnosti 
motoru, mohl by to shrnout člo-
věk, který nečetl podrobný, ně-
kolikastránkový tiskový mate-

riál. Zvláštní je, že stačilo pár 
plastíků a trochu upravené 
vnitřnosti motoru, a můj 
pohled na V-Stroma se 
otočil o 180 stupňů.

Praktický? A jak!
Proti designu už nemůžu říct 
ani popel. Ukažte mi člově-
ka, který řekne, že tohle není 
výrazně hezčí motorka než ta 
předchozí. Jasně, není to ital-
ská primabalerína, spíš taková 
plnoštíhlá fešanda, ale přesně 
z toho budou cestovatelé daleko 
víc na větvi než z nějaké vychrt-
liny. Tvary ukazují svůj rodo-
kmen, poznáte, že to je V-Strom, 
ovšem zatímco ten původní vy-

padal, jako by design progra-
movali v Basicu, tenhle už 
je takový svěží, lehký. Do-

konce mi z některých úhlů při-
pomíná Tigera 1050 od Trium-
phu, a ten se mi líbí dost. Takže 
plusové body už na začátek. 
Také barvy jsou pěkné, černou 
sice nemusím na žádné motor-
ce, ale v bílé perleti to V-Stro-
mu vysloveně sekne a oranžová 
metla taky není k zahození.

Ještě než vyrazím, musím si 
novinku pořádně prohlídnout. 
Sedlo s výšivkou vypadá pěkně 
a má pod sebou i slušný úlož-
ný prostor, to se dneska už moc 
nevidí. Čtvercová zrcátka ne-
jsou zrovna výkvět krásy, ale jak 
mám za chvíli zjistit, jsou super 
přehledná a prostá vibrací. Ne-
chybí tlačítko varovných blika-
čů. Zadní péro si můžete hyd-
raulicky přitáhnout kolečkem 
na boku. Spojková páčka nasta-
vitelná není, brzdová ano. Plexi 
má tři polohy, spodní, standard 
a horní, a šteluje se jednoduše 
čtyřmi imbusy. Zadní nosič má 

gumový potah, který se dá sun-
dat a odhalí díry na přišroubo-
vání plotny na topcase, a pře-
chází v madla pro spolujezdce. 
Ta jsou parádní, dobře umístěná 
a příjemně tvarovaná, stupačky 
pro „soziuse“ navíc umístěné 
tak šikovně, že by vás nohy bo-
let neměly. Akorát druhé sedát-
ko mi přišlo takové kratší, ale 
i tak se dá říci, že u V-Stroma se 
s provozem ve dvou počítá. Ško-
da, že chybí jakákoli odkládací 
schránka v kapotě (na doklady, 
čipovou kartu ke garáži, tele-
fon…), jinak je to hodně prak-
tický stroj.

A to ještě nepadlo slovo o pří-
strojovce, která mě velice potěši-
la. Staré „tři kruhy do sebe“ byly 
nahrazeny moderním kombi-
novaným budíkem, kterému co 
do přehlednosti a komplexnosti 
není na cestovní motorce co vy-
tknout. Dobře čitelný analogový 
otáčkoměr je doplněn digitál-
ním budíkem, jenž kromě běž-
ných dat, teploty motoru a sta-
vu paliva v nádrži nově ukazuje 
také zařazený kvalt, vnější tep-
lotu a průměrnou spotřebu. 
V kontrolkách přibyl ještě uka-
zatel námrazy, rozsvěcující se, 
když vnější teplota klesne pod 
tři stupně Celsia. A ještě se bu-
dík ovládá hezky čudlíkem na 
levém řídítku. Prostě super.
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Zpátky 
na Stromy!

Příští rok oslaví V-Strom deset let existence. A oslaví to 
rovnou novým modelem, který má tenhle bestseller 

Suzuki navrátit na vrcholy prodejních žebříčků a který je 
už nyní v prodeji. Víme, jak jezdí!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki V-Strom 650 ABS

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
81 × 62,6 mm, dvě svíčky na válec, 
kompresní poměr 11,2:1, vstřikování SDTV 
∅ 39 mm, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu teleskopická vidlice ∅43 mm, 
zdvih 150 mm, nastavitelné předpětí, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s jedním tlumičem, 
zdvih 159 mm, nastavitelné předpětí 
(hydraulicky) a odskok, brzdy Tokico s ABS 
vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, dvoupístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 260 mm, 
jednopístkový třmen, pneu Bridgestone Trail 
Wing vpředu 110/80R19, vzadu 150/70R17, 
lité ráfky 2,50“/4,00“

Rozměry: délka 2290 mm, šířka 835 mm, 
výška 1405 mm, sedlo 835 mm, rozvor 
1560 mm, úhel řízení 26°, stopa 110 mm, 
světlá výška 175 mm, nádrž 20 l, olejová 
náplň 3 l, top speed 185 km/h

Barvy: bílá perleť, oranžová metalíza, černá

Objem 599 cm3

Výkon 50,5 kW/68,7 k@8800

Točivý moment 60 Nm@6400

Hmotnost 214 kg (provozní)

Cena 209 900 Kč

VERDIKT

Suzuki V-Strom 650 ABS
Motor 8/10
Podvozek 6/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost 7/10
Město 6/10
Cestování 9/10
Sport 5/10
Výkon/Cena 7/10
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Starý V-Strom byl pro mě 
vždy motorkou, jejíž výho-
dy jsem plně chápal, respekto-
val jsem ji, ale zaboha nemůžu 
říct, že by mě nějak očarovala. 
Hranatý design mi přišel div-
ný už v době svého vzniku, ob-
rovská kukadla vypadala jak ja-
ponský učitel s brýlemi a zadní 
partie s obrovským plastovým 
držákem RZ a velkým výfukem 
byla až k uzoufání humpolác-
ká. Motorka na mě působila 
nekompaktně a rozlezle, kola 
jako by potřebovala o pár pal-
ců zvětšit průměr. Jízda neby-
la nepříjemná, ale malý motor 
byl vespodu docela tvrdý a ří-
dítka prazvláštně daleko. Pro-
stě – já bych pro V-Stroma do 
krámu neběžel.

Tím spíš mě zajímalo, jaká 
bude novinka. U té totiž nedo-
šlo k žádné dramatické revolu-
ci, nenajdeme tady osmiválec, 
čtyři kola ani DVD přehrávač, 
prostě nic, co by Suzuki moh-
la vyřvávat na billboardech a co 
by plnilo stránky bulváru. Pro-
běhla „jen“ evoluce. Pár plastí-
ků a trochu upravené vnitřnosti 
motoru, mohl by to shrnout člo-
věk, který nečetl podrobný, ně-
kolikastránkový tiskový mate-

riál. Zvláštní je, že stačilo pár 
plastíků a trochu upravené 
vnitřnosti motoru, a můj 
pohled na V-Stroma se 
otočil o 180 stupňů.

Praktický? A jak!
Proti designu už nemůžu říct 
ani popel. Ukažte mi člově-
ka, který řekne, že tohle není 
výrazně hezčí motorka než ta 
předchozí. Jasně, není to ital-
ská primabalerína, spíš taková 
plnoštíhlá fešanda, ale přesně 
z toho budou cestovatelé daleko 
víc na větvi než z nějaké vychrt-
liny. Tvary ukazují svůj rodo-
kmen, poznáte, že to je V-Strom, 
ovšem zatímco ten původní vy-

padal, jako by design progra-
movali v Basicu, tenhle už 
je takový svěží, lehký. Do-

konce mi z některých úhlů při-
pomíná Tigera 1050 od Trium-
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rovnou novým modelem, který má tenhle bestseller 

Suzuki navrátit na vrcholy prodejních žebříčků a který je 
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Ať mi někdo řekne, že to není 
hezčí motorka než ta stará...

Není to žádná 
lehkonožka a já žádný 
endurista, ale díky 
snadné ovladatelnosti 
a úžasně měkkému 
motoru nejsou 
polňačky sebemenší 
problém
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Papírově skoro stejný, 
pocitově zcela jiný
Sedlo má být o 15 mm výš, než 
tomu bylo na předchozím mo-
delu, z čehož mám při nasedá-
ní trochu obavu. Přeci jen pro 
nás záprtky je u cestovních en-
dur každé avizované zvýšení 
sedla důvodem k panice. (Mi-
mochodem, podle Suzuki není 
V-Strom žádné cestovní endu-
ro, nýbrž „Comfortable Adven-
ture Tourer“, tedy v překladu 
pohodlný dobrodružný cesťák. 
To zní v češtině šíleně, zůstane-
me proto u termínu adventure 
tourer.) Ale naštěstí se ukáže, 
že obava byla lichá, je to na po-
hodu. Poznávám, že sedím na 
V-Stromu, pod sebou nemám 
žádnou anorektičku, ale kus 
motorky. Pro lidi mého vzrůs-
tu je to ještě v pohodě zvládnu-
telný stroj, protože hmotnost je 
příjemně nízká a manévrova-
telnost na místě dětsky snadná, 
habáni či jinak prostorově vý-
raznější spoluobčané zase oce-
ní, že nesedí na minibiku. To-
hle býval velký trumf starého 
V-Stroma a nový jen pokraču-
je v tradici. Malé hbité motor-
ky jsou fajn, ale ne když chcete 
naložit tři kufry a spolujezdky-
ni a pohodlně přejet Evropu. 
Nepotřebujete nadupaný mo-
tor, ale prostor.

Také pozice za řídítky je mi 
povědomá, řídítka jsou dále od 
těla, než jsem zvyklý, ovšem 
není to tak do rukou bijící. 
Vlastně na to za chvíli zapo-
menu a po testu hodnotím jez-
deckou pozici jako velice pří-
jemnou. Sedlo působí mírně 
kulatějším dojmem, má pří-
jemný povrch a je spíš tužší, 
což je na cestování fajn, nohy 
mám složené pod sebou v ne-
náročném úhlu. Standardní 

nastavení plexi, které má vršek 
upravený tak, aby nedělal tur-
bulence, mi naprosto vyhovuje, 
ochrana proti povětří je dobrá. 
Vyzkoušel jsem i motocykl vy-
bavený doplňky (na fotkách ten 
černý), který měl na plexi ještě 
deflektor, ale pro mých 173 cm 
už byl zbytečný.

Testu se účastní i Libor Martí-
nek z českého klubu V-Stromá-
řů, který přijel na svém starém 
stroji, na němž má natočeno 
už skoro 150 tisíc kilásků, a tak 
nelením a zkoumám, jak moc 
se novinka a stařenka posazem 
liší. Podle Suzuki by to mělo být 
akorát tím sedlem, vyšším a ji-
nak tvarovaným, ale když přese-
dám z jedné motorky na druhou, 
přísahal bych, že pilotova pozice 
je úplně jiná. Na starém mode-
lu mi stupačky přijdou výrazně 
víc vpředu, sedlo níž (jasně, je už 
trochu prosezené) a hlavně řídít-
ka dál, a to už na nich má Libor 
nástavce na zvednutí a přiblíže-
ní. Takže starého V-Stroma jsem 
si pamatoval správně, nový mi 
sedí výrazně lépe.

Našlapuje zlehka
Co se nezměnilo, je příjemné ve-
dení stroje v zatáčkovitém teré-
nu (podvozkově, díky posazu je 
to lepší). V-Strom působí lehce 
a na pneumatikách ve své kate-
gorii uni� kovaného rozměru se 
v zatáčkách cítíte přirozeně. Na 
trase byla i stará, napůl rozbitá 
asfaltová cesta lesem, kde se jelo 
pomaličku a ve stupačkách (tro-
chu tlačí boční kryty do lýtek), 
a i když nejsem žádný enduris-
ta, dal jsem to bez jakéhokoli za-
váhání. Ovladatelnost je příklad-
ná, důvěra ve stroj velká. Akorát 
bych si asi proti standardu tro-
chu změkčil předpětí přední vid-
lice, protože na mých 60 kilo byla 

na běžné silnici při přejezdu ne-
rovností docela tvrdá, oželil bych 
i to, že by se pak při brzdění tro-
chu víc potápěla. Nyní se totiž 
moc nepotápí (určitě ne tolik, 
jako na jiných cestovních endu-
rech), a to brzdy fungují výrazně 
lépe, než jsem od těchto obsta-
rožních dvoupístků čekal.

Jedničku zaslouží také nové 
ABS od Bosche. Mimochodem, 
nového V-Stroma už seženete 
pouze s antiblokem, bez něj se 
vůbec vyrábět nebude. Ostro-
střelci budou litovat, že nejde 
vypnout, mně osobně to neva.

Jemně a bez řazení
Co se naopak změnilo, je motor. 
Když jsem slyšel, že je to dvou-
válec z Gladia, zpozorněl jsem – 

tam mi totiž přišel ve spodních 
otáčkách ještě tvrdší a citlivější 
na změnu zatížení než u starého 
V-Stroma. Jenže ono to možná je 
dvouválec z Gladia, ale jen me-
chanicky, protože řídicí jednotka 
je naprogramována tak šikovně, 
že tenhle motor je naopak radost 
používat už od volnoběhu!

Tak měkoučký běh jsem od 
véčka skutečně nečekal, až jsem 
se pánů od Suzuki ptal, na co je 
tam vlastně převodovka, že by 
stačily dva kvalty – na rozjezd 
a na jízdu. Na šestku si totiž do-
kážete v pohodě brblat městské 
páďo na něco kolem dvou tisíc, 
kochacích osmdesát jedete na 
tři a půl a když chcete trochu fr-
čet, držíte to nad pěti tisíci, což 
znamená lehce přes 110 km/h, 

a o nic se nestaráte. Motor má 
chuť jít do otáček, takže když to 
na vás přijde, můžete šlapat po 
řadičce a sportovat, ale jinak si 
stejně myslím, že se rozjedete od 
baráku, dáte za šest a tu vyřadí-
te až při návratu. Tak je motor 
jemný a ochotný spolupracovat 
i v takhle velké a těžké motorce.

Suzuki navíc hlásí, že nový 
motor má mít o 10 % nižší spo-
třebu, my jsme to moc nehoni-
li, spíš si užívali krajiny a budík 
ukazoval kolem čtyř a půl litru 
na sto. Úbytek dvou litrů z obje-
mu nádrže proti starému modelu 
tedy majitele asi mrzet nemusí.

Příjemný adventure tourer
Musím přiznat, že na mě nový 
V-Strom udělal dojem. Nečekal 
jsem nic převratného, rozhodně 

nemůžu říct, že bych před tímhle 
testem dva dny vzrušením ne-
spal. Myslel jsem, že mě čeká 
jen jinak oblečená stará motor-
ka (no dobře, tak měla dopředu 
pár bodů za povedený vzhled), 
kterou nemám zrovna v oblibě, 
u níž budu po jízdě z povinnosti 
prohlašovat, jak je tam cítit ten 
brutální dvounewtonmetrový 
nárůst mezi 3750 a 3900 otáčka-
mi. A z testu jsem odjížděl s po-
citem, že jsem se parádně svezl 
na pěkném a hlavně moc pří-
jemném adventure toureru. Jak 
jsem psal, pro starého V-Stroma 
bych do krámu neběžel. Na toho 
nového bych se ale postavil do 
fronty. 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Suzuki Motor Czech.
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Není to jen starý 
V-Strom s jiným designem

Model 2012, 
v prodeji už teď

Neuvěřitelně 
jemný dvouválecSuzuki V-Strom 650 ABS

inzerce

KONKURENCE

BMW F 650 GS

Motor Ř2 • objem 798 cm3 • výkon 
71 k@7000 • krouťák 75 Nm@4500 
• hmotnost 199 kg • nádrž 16 l • sedlo 
820 mm • cena 213 500 Kč bez ABS
Bavorské soft-enduro, jednovaječné 
dvojče F 800 GS, akorát na litých kolech 
a s nižším výkonem i sedlem. Oproti 
uštěkané osmistovce na dlouhých nohách 
a drátěných kolech příjemná městská 
i cestovní motorka.

Honda XL700V Transalp

Motor V2 • objem 680 cm3 • výkon 
60 k@7750 • krouťák 60 Nm@5500 
• hmotnost 219 kg • nádrž 17,5 l • sedlo 
841 mm • cena 194 900 Kč včetně ABS
Stálice v nabídce Hondy pro ty, kdo neradi 
spěchají. Před pár lety dostal Transalp menší 
19“ přední kolo a větší čtyřventilový motor, 
ale pětikvalt a úzké pneumatiky naznačují, 
že tady jde o rychlost až v druhé řadě. Velká 
motorka, velké pohodlí za akční letní cenu.

Kawasaki Versys

Motor Ř2 • objem 645 cm3 • výkon 
64 k@8000 • krouťák 61 Nm@6800 
• hmotnost 206 kg • nádrž 19 l • sedlo 
845 mm • cena 219 000 Kč včetně ABS
Štíhlý sportovec na sedmnáctkách 
kolech, slušně nastavitelném (a v základu 
tvrdém) podvozku a s točivým motorem. 
Jednoznačně největší fun-faktor, na 
skutečné dálkové cestování je to ale trochu 
vibrátor a kostitřas. Holt něco za něco.

Triumph Tiger 800

Motor Ř3 • objem 799 cm3 • výkon 
95 k@9300 • krouťák 79 Nm@7850 
• hmotnost 210 kg • nádrž 19 l • sedlo 
810 mm • cena 237 500 Kč včetně ABS
Letošní novinka z Albionu je už jednou nohou 
ve vyšším levelu a útočí spíš na bavorské 
osmikilo. Tříválec má původ ve sportovní 
Daytoně 675, proto takový výkon. Existuje 
i verze XC na drátech a s jednadvacítkou vpředu, 
tohle je silniční model, proto zde nesmí chybět.

V PLNÉ VÝBAVĚ
Nový V-Strom už od počátku přijíždí s plným katalogem praktických doplňků. Trojici 
kufrů můžete pořídit hned ve dvou provedeních, plastové nebo hliníkové, a obě pasují 
na stejné držáky, které lze navíc snadno odmontovat, když zrovna kufry nepotřebuje-
te. Když už budete cestovat, přijde vám vhod centrální stojan, vyhřívané rukojeti, 
12V zásuvka či držák navigace. Prcky potěší o 20 mm nižší sedlo, dlouhány zase to 
o 20 mm vyšší plus třeba nastavitelný de� ektor na plexi. Ochranu svého stroje můžete 
zvýšit plastovými chrániči rukojetí a chráničem motoru, ocelovými bočními padáky 
(i když vedeny jsou jako držáky příslušenství) a pro jiný druh ohrožení ještě alarmem. 
Hračičkové mohou sáhnout i po „karbonovém“ tankpadu, hliníkovém krytu řetězu nebo 
nástavcích zvyšujících zrcátka o 30 mm. Suzuki navíc k V-Stromu připravila pěkný ces-
tovatelský textilní komplet bunda + kalhoty.

Za novou přístrojovku, 
ovládanou ze řídítka, 

má Suzuki deset bodů

Nový V-Strom je k dostání pouze s ABS. Brzdí hodně pěkně

V nabídce jsou tři barevná provedení


