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Nové Sertão je dinosau-
rus. Novodobý dino-
saurus, neboť jeho druh 
už dávno vymřel a ono 

se vylíhlo z vejce, které kdosi 
v BMW zakopl pod stůl někdy 
po roce 2000. Tehdy Bavoři přišli 
s modelem F 650 GS Dakar a to-
hle je jeho nástupce. Technicky je 
to sice pořád to samé, vzhledově, 
a hlavně jízdně však nikoli.

Starý dobrý Rotax
Tyhle motorky kdysi nabízel 
kdekdo. Honda měla Dominato-
ra, Suzuki své DR650RSE, Apri-
lia dělala Pegaso Trail (a není to 
ani moc dlouho), Yamaha Téné-
ré. Poslední jmenovaná se do-

čkala své reinkarnace před pár 
lety a vlastně je to jediný stroj 
stejného ražení jako Sertão. 
O pár kilo vyšší váha, stejný vý-
kon, o chloupek nižší krouťák, 
ale v zásadě to samé.

Akorát že Yamahu pohání no-
vější jednoválec Minarelli, kte-
rý měl svou premiéru v XT660R 
v roce 2004 a dnes funguje třeba 
v Jawě Sportard, zatímco Bavo-
rák zůstává věrný Rotaxu. Staré-
mu dobrému Rotaxu. „Viděl jsi 
ten motor někdy zevnitř?“ ptal se 
mě blaťácký designér Standa Ha-
nuš (viz boxík Sertão vs. Dakar), 
když jsem mu říkal, že jednová-
lec není ještě úplně zajetý a mu-
sím na něj polehoučku. „Ten by 
mohl fungovat v lokomotivě, jak 
je tam všechno předimenzované, 
a nic by se mu nestalo.“ V dnešní 
spotřební době věcí konstruova-
ných na vysoký výkon a po me-
chanické stránce odlehčených do 
mrtě tohle zní jako rajská hudba 

každému, kdo nechce motorku 
na dvě sezony, ale třeba na deset. 
A ve mně se po tomhle testu zase 
rozhořel plamínek touhy po jed-
noválcovém cestovním enduru, 
na kterém to v pohodě doklepe-
te do důchodu.

Na vysoké noze
Sertão vzniklo jednoduchou pře-
stavbou loni nového G 650 GS,  
stejně jako tomu kdysi bylo 
v případě sourozenecké dvojice 
F 650 GS a terénnějšího dvojčete 
s přídomkem Dakar. Takže když 
to vezmete do detailů, je Sertão 
vlastně jen převlečený Dakar. 
Trápí vás to? Mě ne. Spíš mě za-
jímalo, proč v Německu zvoli-
li takový název. Dakar byl jasný, 
odkaz na nejslavnější dálkovou 
rallye, v níž se onehdá Bavoři 
prali o příčky nejvyšší na speciá- 
lu F 650 RR. Teď bylo potřeba 
použít na odlišení jiné jméno, 
ale proč zrovna Sertão, brazil-
skou poušť, to netuším. Novodo-
bá jihoamerická Rally Dakar se 
k ní ani nepřiblíží, celosvětově to 
také nejznámější poušť není, po-
chopil bych spíš Gobi nebo Sa-
hara. Napadá mě jediné – Sertão 
není tak úplně poušť, jako spíš 
pustina, a tohle géčko vám více 
než v písku poslouží v různých 
zapadákovech, kde jsou rozmlá-
cené asfaltky luxusní silnicí tří-
dy jedna. Jo, tomu bych už ro-
zuměl.

Přestavba ze standardního 
géčka byla celkem jednoduchá, 

nicméně pro vytvoření zcela ji-
ného stroje naprosto dostaču-
jící. Zdvihy narostly o 4, resp. 
4,5 cm na výsledných 21, což 
je sakra rozdíl, rozvor se zvětšil 
o 6 mm (asi o chlup delší řetěz) 
a hlavně jsou tady poctivá drá-
těná kola – vzadu klasická 130 
na užším ráfku, vpředu úzká 
jednadvacítka. Nárůst váhy 
o kilo nepoznáte, naopak zvý-
šení sedla bezpečně. Šest centi-
metrů je šest centimetrů a jestli 
jsem na standardním géčku se-
děl pohodlně s nohama pokrče-
nýma a dotýkal se patami, tak 
na Sertãu balancuji na špičkách 
a mám to jen taktak. Když mi 
jednoválec při rozjezdu zdech-
nul, měl jsem co dělat to ustát. 

Prostě tahle motorka nejenže se 
tváří mnohem dospěleji než její 
starší sourozenec, ona je dospě-
lá. Rozměrově plnohodnotné 

cestovní enduro, na normálním 
géčku máte dojem, že sedíte spíš 
na městském bajku (a máte do-
jem správný).
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Malý Indiana Jones

Není to trhač asfaltu. Nebrzdí jako superbike. Nebudete na něm hltat 
dálniční kilometry jako na velkém cesťáku. A není to ani opravdové enduro, 
že byste s ním ráno vjeli do lesa a večer vyjeli. Ovšem po téměř 800 km na 
českých silničkách jsem se sám sebe ptal: Potřebuji vlastně víc?

SERTão 2012 vS. DakaR 2002
„No, moc s tím nehnuli,“ řekl mi k Sertãu Standa Hanuš, desig-
nér Blaty a FGR a mimo jiné majitel deset let starého předchůdce 
tohoto stroje, modelu BMW F 650 Dakar. Má na něm natočené 
desetitisíce kilometrů, absolvoval na něm dovolené v Rumunsku 
nebo v Albánii, takže stroj má už pěkných pár šrámů. „Podívej se 
na detaily, když víš, jak se co vyrábí, tak poznáš, jak to tlačí na co 
nejnižší cenu. Ale je fakt, že uživatele to moc trápit nemusí…“ 
Nemusí, z uživatelského hlediska vám je počet šroubků támhle 
a jiný plastík tady při jízdě úplně buřt. Jediný zásadní konstrukč-
ní rozdíl spočívá v nahrazení kontrolního okýnka na olej šroubo-
vací měrkou.
Po vzhledové stránce poznáte, že oba stroje dělí více než deset let 
(Dakar přišel v roce 2000). Novinka je mnohem elegantnější, 
a to nejen celkovou figurou, ale i v detailech, jako jsou ovladače 
na řídítkách (nyní Domino) či přístrojová deska. Dakar je sice i po 
letech pořád hezká motorka, hlavně v tomhle barevném prove-
dení připomínajícím ostrý soutěžní speciál Richarda Saincta, nic-
méně Sertão působí mnohem lehčím a vzdušnějším dojmem. 
Zajímavé je, že vám přijde jako o fous lehčí i při manipulaci na 
místě, přestože Dakar by měl být navzdory větší nádrži (17,3 proti 
14 l) ještě o kilo lehčí. Na vrub to můžeme přičíst pneumatikám, 
nová motorka měla zánovní více silniční Metzelery, Standa obou-
vá terénnější Mitasy, dopředu E-07 a dozadu E-09.
Pneumatiky se pochopitelně podepisují na odlišném poci-
tu z podvozku, takže to nehodnotím (plus si přičtěte deset let 
staré pružiny a víte, proč Standův stroj s maximálně utaženým 
předpětím je měkčí než Sertão v základu), ale i tak je po strán-
ce jízdních dojmů novinka i „stařenka“ odlišná. Sedlo na Dakaru 

je měkčí (a bylo už z výroby, není to jen únava materiálu), člo-
věk do motorky zapadne, tvrdší sezení na Sertãu mi vyhovova-
lo více. Před sebou mezi nohama máte více „masa“ a vůbec se 
cítíte jako na takové bachratější motorce. Ovšem pozor, jakmile 
si stoupnete do stupaček, karta se obrací, na Dakaru vám nic ne-
překáží, u Sertãa jsou na bočních krytech takové výstupky, které 
vám citelně roztahují nohy.
Po motorické stránce jednoznačně vede novinka, přestože má pa-
pírově o dva koníky méně, starý motor je takový gumový, nicmé-
ně dlužno říci, že Standovi prý už delší dobu agregát jeho stro-
je přijde nějaký zašpuntovaný. Sertão majitele také potěší nižší 
psanou spotřebou, při konstantní stodvacetikilometrové rychlos-
ti dokonce o sedm deci, což je celkem dost. O chloupek vyšší ma-
ximálka i svižnější zrychlení z nuly na stovku jsou jen drobnos-
ti, plovoucí uchycení předního kotouče a citelně lepší výkon 
brzdové soustavy naopak potěší každého.

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: autor, 
Květa Ramešová

Díky přirozenému 
posazu, nízké váze 

a dobrému odpružení 
ani nemusíte řešit, 

kudy jedete...

Brzdy můžete doplnit 
o vypínatelné ABS
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Do života přichází Sertão vy-
bavené ještě pár drobnostmi nad 
rámec standardního G, které člo-
věka jen a pouze potěší: vyšším 
plexi, hliníkovým krytem moto-
ru a plastovými kryty rukojetí. Do 
toho to parádní modrobílé laková-
ní, no už cítím tu vůni dálek…

občas musíte zabrat
O tom, že do sedla se musíte tro-
chu vyšvihnout, už řeč byla. Dále 
musíte motorku zvednout ze sto-
jánku, který je stejný jako u stan-
dardního géčka, a kvůli rozdílu 
ve světlé výšce je Sertão výraz-
ně nakloněnější na levou stranu, 
takže se občas stane, že musíte 
slézt, motorku dostat do vertikál-
ní pozice zapojením všech svalů, 
a až potom zase nasednout. Po-
kud měříte 190 cm, berte tohle 
jako bezvýznamné tlachání, po-
kud jako já pod 175, počítejte 
s tím, že sem tam je fyzika proti 
vám. Ale Sertão je lehká motor-
ka, buďte rádi, že jste si nepořídi-
li dvanáctku Adventure.

Sedlo je nejen elegantní, ale 
i příjemně tuhé, což je ostrý kon-
trast s R 1200 GS, a rozhodně 
svým tvarováním patří na stranu 
aktiv. Že ovladače Domino mají 
prohozený klakson a blinkry, na 
to jsem si zvykl překvapivě rych-
le, stejně jako že není nastavitel-
ná páčka brzdy, ale spojky ano. 
Zrcátka jsou v pohodě, přístro-
jová deska potěší svou elegancí. 
Trochu netradičně je tachome-
tr ručičkový a otáčkoměr digi-
tální, nicméně k téhle motorce 
se to hodí. Warningy a vyhřívá-
ní rukojetí se zapínají kolébko-
vými tlačítky na plastu vedle in-
focentrály, což sice není zrovna 
po ruce, ale také to nepotřebuje-
te dělat pětkrát za minutu.

Jezdí skoro zadarmo
Budíku u cestovní motorky by se 
dalo vytknout, že mu chybí pali-
voměr, ale je tady jedno velké ale. 
A tím je spotřeba. Palivoměr ne-
potřebujete, stačí, když si při kaž-
dém tankování vynulujete denní 
počítadlo kilometrů (máte k dis-
pozici dvě) a víte pořád, kolik pa-
liva máte. Spotřeba totiž na stylu 
jízdy moc nezávisí a pokud jste 
spořiví, což v době, kdy béňo sto-

jí skoro čtyři pětky, lze považo-
vat za povahový klad, budete ze 
Sertãa na větvi. V následujících 
údajích není chyba v desetinné 
čárce: při zajíždění mi úplně sy-
rový motor bral pod 3,5 litru na 
sto, po pár stovkách kilometrů, 
kdy už byl motor výrazně uvol-
něnější a dal se točit, jsem se ne-
dostal přes čtyři litry. Když jsem 
dálkovou jízdu rychlostí kolikrát 
přes 130 km/h proložil poskako-
váním po Praze, byl jsem zase na 
třech a půl. To vše u dospělé vyso-
ké motorky vážící skoro dva met-
ráky a dosahující 170 km/h. Až se 
tohle dozvědí ropní magnáti, vy-
bombardují BMW.

Navzdory střídmé konzumaci 
paliva nejde o motoru říci, že by 
to byl vysloveně lenochod. Jasně, 
ze 48 koní a 60 newtonmetrů si 
na zadek nesednete, ale za brzdu 
provozu rozhodně nebudete. Za 
5000 otáčkami je akcelerace na 
papírové hodnoty vysloveně pře-
kvapivá, stařičký jednobuch jde 

zvesela na věc, a přitom dokáže 
brouzdat krajinou i na dva tisíce. 
Kolem čtyř, což na pětku odpo-
vídá stovce, je to trochu vibrátor, 
takové ty tvrdé jednoválcové vi-
brace, ale dá se to přežít. Já jsem 
navíc zjistil, že tento dojem pod-
porují v mém případě specifické 
turbulence od plexi (menší i vyš-
ší jezdec to bude mít jinak), ale 
stačilo se mírně předklonit nebo 
zrychlit a bylo to v pohodě. Pár 
připomínek mám k převodov-
ce, kde se bez spojky a meziply-
nů neobejdete, ale tak to prostě 
u tohohle starého Rotaxu vždyc-
ky bylo.

Povrch vás nezajímá
Adekvátním parťákem motoru 
je podvozek. Vidlice ani zadní 
centrála nejsou kvalita 1A, to cí-
títe, také na nich nenajdete ná-
pis Öhlins, WP ani Bitubo, a co 
se stavitelnosti týče, akorát vza-
du si dokážete naštelovat před-
pětí pružiny (pěkně hydraulic-

ky kolečkem, pohodička). A co 
má být? Kupujete si univerzální 
motorku za 200 tisíc, ne závodní 
speciál za milion, a na to, na co 
je Sertão určeno, je tohle přesně 
tak akorát. Dokonce mi přišlo, že 
by pružiny mohly být i měkčí, ale 
já jsem lehká váha a za pět let po-
užívání by to zase bylo o něčem 
jiném.

Loňské G 650 GS jsem si cel-
kem oblíbil, ale po letošní zkuše-
nosti můžu říct, že bych šel jas-
ně do téhle terénnější verze. Na 
polňačkách je jednoznačně víc 
doma, efekt velkého předního 
kola a hlavně delších zdvihů je 
znát, no a hlavně na těch našich 
silničkách. Lidi, já si vyslove-
ně vybíral, kterou díru vymetu! 
Jak na silničních motorkách po-
řád sledujete, kde je jaká vada na 
kráse asfaltu před vámi, tak tady 
jsem si užíval tu netečnost Ba-
voráka k tomu, jestli jste zrovna 
proletěli rigol, nebo ne. Na vel-
kých cestovních endurech je jíz-
da pochopitelně plavnější, tady 
to ve srovnání s nimi víc drn-
cá, jenže výrazně nižší hmotnost 
i rotující hmoty znamenají, že 
na Sertãu neřešíte spoustu věcí, 
jako třeba jestli dokážete v téhle 
rychlosti do následujícího vinglu 
vlastně odbrzdit a následně jím 
bezpečně prokormidlovat. Pros-
tě tam na jedné straně vletíte li-
bovolnou rychlostí a na druhé 
straně zase vyjedete. Brzdy ne-
jsou žádné jedovky, ale přední-
mu velkému kotouči zdárně se-
kunduje účinný zadek a navíc si 
můžete dopřát i ABS.

Potřebujete víc?
Řeknu vám, na březnové silnice 
a první letošní domácí svezení 
jsem si nemohl vybrat lepší mo-
torku. Dával jsem si to silnička-
mi, kterými jsem v životě nejel, 
protože jsem pokaždé byl na ně-
jakém nesmyslně silném a tvrdě 
naladěném nesmyslu, a užíval si, 
jak mi to pěkně jede. Ne moc, ne 
málo, tak akorát. Nejste zvyklí 
brázdit světem rychlostmi počí-
tajícími se v násobcích povole-
ných limitů, také jste přišli na to, 
že mezi stovkou až stodvacítkou 
je jízda po běžných okreskách 
tak akorát, abyste pořád nezako-
pávali o auta, a přitom jste kam-
koli dorazili včas? Chcete sedět 
jako člověk a neřešit kvalitu po-
vrchu? A v poslední řadě si ne-
chcete před každou projížďkou 
dojít pro půjčku, abyste měli na 
benzín? Potom najdete v Sertãu 
báječného kámoše. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma BMW Motorrad Česká 
republika.
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Za 3,5 litru  
na sto

Vyšší zdvihy, větší 
přední kolo

Lék na 
české silnice

BMW G 650 GS Sertão

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
100 × 83 mm, kompresní poměr 11,5:1, 
dvousvíčkové zapalování, vstřikování 
BMS-C II ∅ 43 mm, elektrický startér, 
pětistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 41 mm, zdvih  
210 mm, vzadu ocelová kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 210 mm, 
hydraulicky nastavitelné předpětí, brzdy 
volitelně s vypínatelným ABS vpředu 
kotouč ∅ 300 mm, dvoupístkový třmen, 
vzadu kotouč ∅ 240 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Metzeler Tourance EXP vpředu 
90/90-21, vzadu 130/80-17, vyplétané 
ráfky 1,60“/3,00“

Rozměry: délka 2185 mm, šířka  
920 mm, sedlo 860 mm, rozvor 1484 mm, 
úhel řízení 28,1°, stopa 113 mm, nádrž 
14 l, užitečná hmotnost 188 kg, udávaná 
spotřeba 3,2/4,3 l/100 km (při ustálené 
rychlosti 90/120 km/h), zrychlení  
0–100 km/h za 5,7 s, max. rychlost  
170 km/h

* testované provedení: ABS, vyhřívané 
rukojeti, zásuvka 12V

Objem 652 cm3

Výkon 35 kW/48 k@6500

Točivý moment 60 Nm@5000

Hmotnost 193 kg (provozní)

Cena 204 000 kč (testované 

 provedení 219 650 Kč*)

TEchNické úDaJE

Až se ropní magnáti dozvědí, 
že Sertão jezdí za 3,5 litru, 
vybombardují BMW

Technicky to sice 
není žádná pecka, ale 
celkově vypadá Sertão 
hezky k světu

Přístrojovka je dobře čitelná 
a má i malý digitální otáčkoměr 

Stařičký Rotax ještě do sběru nepatří, 
jeho projev je kultivovaný, výkon 
dostatečný a hlavně ta spotřeba! 


