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Ta otázka měla znít ještě 
trochu jinak, ono totiž to 
loni nové BMW je star-
ší než nejnovější největší 

Měšťan, který je letošní novin-
kou. Což je tedy další nedorozu-
mění, Burgman ve své královské 
verzi 650 Executive samozřej-
mě každodenní jízdu do práce 
zvládne, ale jeho přirozeností je 
kombinovaný provoz, kdy se po 
té práci pojedete někam vyvej-
letit a v pátek hodíte pod sedlo 
věci na víkend a vyrazíte do svě-
ta. Stejně jako BMW.

Kdo do města
Bavorák svým označením GT 
radši vůbec město nezmiňu-
je, což je dobře, v porovnání se 
Suzuki se v něm cítí ještě méně 
doma. Absolvoval jsem s ním tři-
cet kilometrů po totálně ucpané 
Praze s Mišákem na tandemu, 
a příště bych si to rád odpus-
til. Bávo je totiž poměrně vyso-
ké a i těžiště je spíš jako na mo-
torce, takže i když se mi vzadu 
spolujezdec vůbec nehýbal (asi 

ztuhnul strachy), pořád jsme 
připomínali opilý koráb. Když 
máte po levé ruce kloubový au-
tobus, po pravé X5 s ukrajinskou 
značkou a tmavými skly a zrcát-
ka proklatě blízko oběma, oprav-
du si nemůžete vybrat, na kterou 
stranu se skácíte radši – na jednu 
to bude víc bolet, na druhou bu-
dou větší problémy…

Burgman naopak městem pro-
plouvá s grácií. Jasně že se s ním 
nepustíte za šíleným messenge-
rem na malém Leadu, který to 
v plné rychlosti švihá mezerami, 
kde byste opatrně procházeli se 
zataženým břichem, ale jeho tě-
žiště je proklatě nízko a seze-
ní jakbysmet, takže i když váží 
o 16 kg víc než BMW, pocitově je 
to skoro městská hračka. Průjez-
dy kolonou jsou snazší také díky 
tradiční vychytávce, elektricky 
sklopným zrcátkům, ty mě asi 
nikdy neomrzí…

Komfortní špička
Kratší či delší výlety, to je domé-
na obou maxiskútrů. Bávo se tvá-
ří víc jako motorka, takový cesťák 
s variátorem. Na otevřené silnici 
jeho vyšší stavba působí přiroze-

nějším dojmem než nízká Suzuki, 
v jejímž sedle můžete mít trochu 
zaprcatělý pocit. Ovšem co do 
nabídky prostoru si nemají oba 
stroje co vyčítat, tohle jsou neko-
nečné ruské obilné lány a co se sa-
motného komfortu sezení týče, je 
to špica. Sedla jsou tak pohodlná, 
že byste si je nejradši brali i domů 
k televizi, a na obou si dokáže ři-
dič posunovat bederní opěrku, 
čímž si seřizuje optimální pozici 
za řídítky, jako když si v autě šou-
pete sedačku, abyste dosáhli na 
pedály. U Burgmana to jde jed-
noduše bez použití vercajku, na 
BMW musíte šroubovat, na což 
jsem byl línej, a tak jsem skoro 
nedosáhl nohama na přední od-
kládací plochy. Tady vážně klaus-
trofobií trpět nebudete. A jest-
li máte náročnou spolujezdkyni, 
jak na Burgmanu s opěrkou, tak 
na GT s velkými madly budete 
mít od jejích věčných stížností 
pokoj. Spíš ji hlídejte, aby vám za 
jízdy neusnula.

Po chvilce nahánění se po 
okreskách vám dojde jeden zá-
sadní rozdíl mezi oběma maxi-
skútry: z BMW čiší jistota a sko-
ro sportovní přístup, Burgman je 

zase bohem komfortu. Na jeho 
podvozku je znát menší zadní 
kolo a při rychlých dálničních 
přesunech cítíte jeho řekněme fle-
xibilitu, ale to vás u skútru s bez-
mála třemi metráky hmotnosti 
a skoro 160 centimetry rozvoru 
nepřekvapí ani nevyděsí. To spíš 
BMW je praštěné s tou svou pev-
ností, překvapivě však když na-
razíte na hrboly, dokáže je i s tím 
svým sportovnějším odpružením 
odfiltrovat lépe než Suzuki.

Různé kořeny
Sportovní přístup je na BMW 
znát i z celkového provedení. 
Všechno je takové hi-tech aku-
rátní německé. Digitální přístro-
jovka s ručičkovým tachomet-
rem se ovládá ze řídítka a nabízí 
rozsah informací vlastní této ně-
mecké značce (určitě má někde 
i štekr na měření vašeho pulzu 
a tlaku, jako to mají stroje v po-
silovně). Před řidičem jsou dvě 
schránky, přičemž když zamk-
nete řídítka, zamkne se i levá 
schránka. Vyklopením bočního 
stojánku automaticky aktivujete 
ruční brzdu. Prostě BMW.

To Burgman nezapře, že se jed-
ná o evoluci koncepčně staršího 
stroje. Je poznat, že se spousta 
věcí dodělávala dodatečně, hlav-
ně na ovladačích – kde je BMW 
naprosto intuitivní, tam Suzuki 
trochu zmatkuje a musíte se dívat, 
co mačkáte. Vysloveně nedůstoj-
ně zrovna na tomhle skútru vypa-
dá přepínač vyhřívaných rukoje-
tí, které jsou navíc pekelně široké, 
tohle je jak řešení z aftermarketu. 
Oba stroje mají i vyhřívání sedel, 
na Suzuki je řidič za oba ovládá 
vedle spínačky, u BMW se kaž-
dý člen posádky stará sám o sebe. 
Na obou strojích posádku kry-
je elektricky nastavitelné plexi, 
ani v jednom případě však není 
úplně ideální, na Suzuki je dost 
placaté, nemá moc velký rozsah 
a rychlost jeho posuvu je poně-
kud zbrklá, na BMW funguje 
lépe, ale vykouřili byste cigárko, 
než elektromotor dotlačí plégo ze 
spodní do vrchní polohy.

Hangár pod sedlem
Luxusní pocit z Burgmana pod-
poruje přístrojová deska, jejíž 
LCD displej sice nenabízí ta-
kovou informační smršť jako 
u BMW (jsou tu „jen“ palivo-
měr s teploměrem vody a vzdu-
chu, hodiny, kilometry a zvolený 
mód variátoru, k němuž se do-
staneme), ale celá palubka půso-
bí jak z auta střední třídy. Také 
tankování je vzadu jako v autě.

Vtipná je ruční brzda, ovlá-
daná páčkou pod levou nohou, 
a čím vás Suzuki doslova odbou-
rá, je nabídka úložných prostorů. 
Dvě uzavíratelné přihrádky jsou 
sice menší než na BMW, ovšem 
pod nimi je ještě třetí velikánská 

a uzamykatelná, a to ještě není 
nic proti tomu, co vás čeká pod 
sedlem. Do BMW sice také do-
stanete dvě integrálky, ale chce 
to trochu přemýšlení, zatímco 
Burgman má pod sedlem pros-
tě hangár. Věci tam naházíte, jak 
vám přijdou pod ruku…

Rychle a ještě rychleji
V Burgmanu završuje pocit ab-
solutního komfortu motor. Ten 
má elektronicky řízený variátor 
a můžete si vybrat, jestli chcete 
normální, sportovní nebo ma-
nuální režim! Sportovní, který 
se aktivuje tlačítkem Power, vám 
zvedne otáčky, což se hodí při 
divočejších předjížděcích ma-
névrech. Když přepnete na ma- 
nuál, „zasekává“ elektronika va-
riátor v sedmi (!) přednastave-
ných pozicích, takže to půso-
bí jako rychlostní stupně, které 
volíte oranžovými čudlíky na 
levém řídítku. Jako vychytávka 
dobrý, ale já stejně nejradši jez-
dil na Drive. Tam pořádně vyzní 
mimořádně kultivovaný chod 
velkého dvouválce. Ani nevíte, 
že pod vámi něco vrčí. Při měst-
ském provozu točíte kolem dvou 
a půl tisíc, svítí vám eko kontrol-
ka na přístrojovce, a připadáte 
si jako v limuzíně. Žádná zbrk-
lá ostrá reakce, motor je taková 
gumička… Ale dokáže se pěkně 
rozvášnit, když ho podržíte pod 
krkem. Rozhodně mě Burgman 

svou dynamikou překvapil poté, 
co mě svou pohodovou bezkon-
fliktní náturou ukolébal.

Jenže nemá na bavoráka, jehož 
výkonnější motor dokáže lehčí 
skútr vystřelit kupředu ještě sviž-
něji, než to předvádí Suzuki. A je 
jedno, jestli z místa, nebo za jíz-
dy, vždycky je tu o trochu víc síly 
k dispozici. Však má také BMW 
vyšší maximálku. Jenže dvouvá-
lec s přesazenými ojničními čepy 
se nemůže zdaleka rovnat Suzu-
ki v otázku kultury chodu. Ten-
hle motor je hrubý, mechanic-
ky hlučný, úplně mi připomínal 
dvouválec z F 800 GS, zatímco 
Burgmana člověk skoro nesly-
ší. U Suzuki cítíte, že tohle je léta 
broušený diamant, jenž oslňuje 
bezprecedentním komfortem, za-
tímco bavorák je GT nejen podle 
názvu, přesně tak, jak to od téhle 
německé značky čekáte. 

skútry do testu zapůjčily 
firmy BMW Motorrad Česká 
republika a suzuki Motor 
Czech.

Se stavbou jsem začal na 
podzim 2008, když jsem 
nastupoval na střední ško-

lu. Jelikož jsem byl na interná-
tu, pracoval jsem na motorce 
s pomocí táty jen během víken-
dů, když jsem měl volnou chví-
li. Neměl jsem v té době žádný 
plán ani zkušenosti, proto jsem 
věci dělal neprofesionálně „za 
pochodu“.

Mojí inspirací byla Jawa Pro-
ject ZERO – stavba, kterou jsem 
viděl ve vašich novinách a na 
kterou jsem se byl později osob-
ně podívat do 3 km vzdálené ves-
nice Henčlov. Co se týče dílů, tak 
nejvýraznějším prvkem je nádrž 
z motocyklu ČZ, kterou jsem na-
šel na půdě. Jelikož původní víč-
ko nezapadalo do mé představy, 
vyměnil jsem ho za ploché od 

nějakého japonce. Dále jsem po-
užil výfuk Hikone, motor jsem 
nechal po výměnách válce a pís-
tu v původním stavu. Sedlo je 
jen kus plechu, který mi známý 
potáhl. Řídítka a páčky jsem po-
užil z kola. Zadní centrální tlu-
mič jsem koupil na internetu. Až 
na nádrž jsem motorku lakoval 
doma, což se podepsalo na kva-
litě laku, který bohužel již nyní 
nevypadá jak na fotografii.

Práce jsem dokončil s pře-
stávkami asi za rok a půl. Jakmi-
le jsem měl motorku celou slože-
nou podle svých představ, začal 

jsem si všímat funkční strán-
ky, které jsem se nevěnoval to-
lik jako té estetické. Např. zadní 
tlumič je příliš měkký, a to i pro 
mých 65 kg. Řetěz se lehce otírá 
o kyvnou vidlici, tvar sedla jsem 
musel upravit, protože mělo ost-

ré hrany, které jsem zaznamenal 
až při jízdě. A řídítka z kola – to 
prostě nebylo ono…

Zdůrazňuji, že jsem neprová-
děl žádné výpočty, a tomu odpo-
vídá i výsledek. Před pár týdny 
(asi po třech letech po dokonče-

ní) jsem si řekl, že udělám návrh 
designu přesně podle své před-
stavy, jak bych to dělal dnes. 
Třeba to může být inspirací pro 
mladé kluky, kteří se budou chtít 
pustit do něčeho podobného. Já 
jsem teď přesunul těžiště své pů-
sobnosti do týmu formule stu-
dent TU Brno Racing, takže na 
další vývoj Pionýra se momen-
tálně nechystám. 
 Tomáš Kolečář, foto: autor
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BMW C 650 Gt

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec s ojničními čepy přesazenými 
o 270°, DOHC/4, vrtání × zdvih 79 × 66 mm, 
kompresní poměr 11,6:1, vstřikování BMS-E 
∅ 38 mm, elektrický startér, variátor, 
sekundární převod řetězem v olejové lázni

Podvozek: ocelový prostorový rám 
s přišroubovanou hliníkovou zadní částí 
držící čep kyvky, vpředu nenastavitelná 
USD vidlice ∅ 40 mm, zdvih 115 mm, 
vzadu hliníková jednoramenná kyvná 
vidlice s jedním tlumičem s nastavitelným 
předpětím, zdvih 115 mm, brzdy s ABS 
Bosch 9M vpředu 2 kotouče ∅ 270 mm, 
dvoupístkové třmeny, vzadu kotouč  
∅ 270 mm, dvoupístkový třmen, 
automatická parkovací brzda, pneu vpředu 
120/70R15, vzadu 160/60R15, lité ráfky 
3,50“/4,50“

Parametry: délka 2218 mm, šířka 916 mm, 
sedlo 780 mm, rozvor 1591 mm, úhel řízení 
25,4°, stopa 92 mm, nádrž 16 l (4 l rezerva), 
olejová náplň 3,1 l, užitečná hmotnost 
184 kg, udávaná spotřeba 4,8 l/100 km při 
rychlosti 100 km/h, akcelerace z 0 na  
100 km/h za 7,5 s, max. rychlost 175 km/h

*testované provedení: Highline Package 
(denní svícení, vyhřívaná sedla a rukojeti, 
kontrola tlaku pneumatik)

Objem 647 cm3

Výkon 44 kW/60 k@7500

Točivý moment 66 Nm@6000

Hmotnost 261 kg (provozní)

Cena 283 700 Kč 

(testované provedení* 304 025 Kč)

teCHNiCKé údaje

PŘESTAVBA  Minimalistický Pionýr

Bez plánu a zkušeností

suzuki Burgman 650 

executive

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
75,5 × 71,3 mm, kompresní poměr 11,2:1, 
vstřikování ∅ 32 mm, elektrický startér, 
sedmirychlostní elektronicky řízený variátor 
SECVT

Podvozek: ocelový prostorový rám, 
vpředu nenastavitelná teleskopická 
vidlice ∅ 41 mm, zdvih 110 mm, vzadu 
hliníková kyvná vidlice se dvěma tlumiči 
s nastavitelným předpětím, zdvih 100 mm, 
brzdy s ABS Bosch 9M vpředu 2 kotouče 
∅ 260 mm, dvoupístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 250 mm, dvoupístkový třmen, 
parkovací brzda, pneu vpředu 120/70R15, 
vzadu 160/60R14, lité ráfky 3,50“/4,50“

Parametry: délka 2265 mm, šířka 810 mm, 
výška 1490 mm, sedlo 755 mm, rozvor 
1585 mm, úhel řízení 26,6°, stopa 103 mm, 
nádrž 15 l, olejová náplň 3,4 l, užitečná 
hmotnost 183 kg, max. rychlost 160 km/h

Objem 638 cm3

Výkon 40,5 kW/55 k@7000

Točivý moment 62 Nm@5000

Hmotnost 277 kg (provozní)

Cena 271 900 Kč

teCHNiCKé údaje

Jsou tohle ještě vůbec skútry? Technicky vzato ano, mají skútrové 
rámy, variátory… Ale namísto městských štik se jedná spíše o luxusní 
motocykly vhodné i na dlouhé cesty. Dokáže nový bavorák setřít etalon 
téhle třídy, Burgmana od Suzuki?

Největší a nejluxusnější

Burgman těží z nízkého 
těžiště a heboučkého 
motoru

Bávo je vyšší 
a sportovnější

Takhle by to mělo vypadat 
ideálně

Design tvoří hlavně nádrž z ČZ

Máte doma Pionýra, Pincka, Fichtla? Tuhle československou legendu 
v některé z jejích mnoha podob měla svého času snad každá rodina. 
Že ale mnohdy vysmívaný stroj může sloužit i jako základ pro hezkou 
přestavbu, dokazuje Tomáš Kolečář z moravských Troubek.

Více foto na 
iCMN.cz


