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Každý, kdo se mezi mo-
torkami pohybuje, ne-
nazve model GSR jinak 
než malým B-Kingem. 

To je vcelku pochopitelné. Pár 
detailů totiž odpovídá tehdej-
ší studii z Tokia, kdy Suzuki 
všem vyrazila dech hodně ne-
standardním a osobitým pro-
totypem. Když se GSR objevilo 
na podzim roku 2005, mělo za 
úkol vyrazit do boje proti kon-
kurenčním značkám na poli 
sportovních roadsterů střední 

třídy, kde klasický Bandit neměl 
šanci – a géesero mělo našláp-
nuto tenkrát opravdu dobře.

Zato erkový Street Triple, 
menší brácha kultovního Speed
Tripla, je oproti GSR mladou 
krví. Vždyť novinářům se popr-
vé dostal do spárů teprve na kon-
ci roku 2008 a ani jeho souroze-
nec, „obyčejný“ Street Triple, 
ze kterého erková verze vychá-
zí, není žádným starcem, když 
spatřil světlo světa jen o rok dří-
ve, tedy na podzim roku 2007.

Pojď si pro mě
Dvě motorky, dva jezdci a ve 
hře byl na začátku i náš redakč-
ní skútr, v jehož sedle jsme vy-
razili do Suzamota v Řepích, kde 
jsem zanechal Honzise a mazal 

zpět do Hodkoviček pro Trium-
pha. Zde na mne čekal temný 
street� ghter vyzbrojený od klu-
ků z DK větrným štítkem, kou-
řovým plégem a klínem pod mo-
tor, tedy doplňky, které beru jako 
nutnost. To proto, že v základu 
Triplu přesně tohle chybí a ne-

chápu, že to v Anglii nemontují 
jako standard (no jo no, peníze). 
Musím přiznat, že ač černé lako-
vání není nijak zvlášť nápadité 
a většině motorek vůbec nesluší, 
zrovna u tohohle stroje mi připa-
dá docela vkusné. Svoji zásluhu 
na tom mají hlavně ty fešné zla-

té pětipaprskové rá� y a dozlato-
va vypečené a pěkně propletené 
svody, které k té černé tak nějak 
pasují. Jediné, co se mi na prv-
ní pohled vysloveně nelíbí, jsou 
„čínsky chromovaná“ přepáčka.

Lepší nežli se jen dívat, je ale 
mít v ruce klíčky a moci probu-
dit k životu unikátní tříválec ze 

sportovní Daytony 675. Syrový 
a nestandardní zvuk linoucí se 
ze dvou chromovaných konco-
vek přišpendlených pod krát-
ké sedlo mě nenechává v klidu 
a nemůžu se dočkat, až usednu 
za řídítka. Původní plán, pře-
vézt Tripla jen do redakce, jsem 
zamítl hnedle, jak jsem se rozjel. 
Chci totiž ještě dnes vědět, co se 
ukrývá v tom tolik opěvovaném 
fenomenálním motoru, a abych 
za to mohl vzít, je třeba ho ne-
chat dostatečně prohřát.

Adrenalinová bomba
Pozice v sedle Tripla je vcelku 
příjemná, i když cítím trochu víc 
váhy na rukou. Kónická řídítka 
od Magury mi šířkou plně vy-
hovují a tvrdší gelové sedlo jde 
ruku v ruce s plně nastavitelným 
sportovním podvozkem. Pří-
strojovka, která ukazuje dva tri-
py a dokonce třeba i průměrnou 
nebo okamžitou spotřebu, není 
za jízdy úplně moc čitelná. To se 
týká hlavně šikovného ukazate-
le kvaltu, který se mi při letmém 
pohledu špatně hledá a domi-
nantní otáčkoměr na mě půso-
bí zase až pouťově. Naopak su-
per jsou modře svíticí kontrolky 
řazení.

Už při prvním stisku radiální 
pumpy cítím, že silnou stránkou 
téhle motorky budou brzdy. Co 
naopak hned ze začátku nemohu 
vystát, je předlouhý chod řadič-
ky. Ten mi dává pocit, jako bych 
šlapal na gumový míček.

Po chvilce jsem si ale dokázal 
zvyknout a přizpůsobit se a do-
konale jsem prozřel až ve chví-
li, kdy jsem Triplovi zatopil pod 
kotlem a od semaforů vypálil na 
plný plyn. Lidi, to jste nevidě-
li, zase jsem si po dlouhé době 
musel úžasem ulevit do helmy. 
Vezmete za to, melodie klidného 
syrového chrchotu se v tu ránu 
změní na brutální a překrásně 
úderný rachot a zatímco nevě-
řícně civím před sebe, někde ko-
lem osmi až desíti tisíc otáček se 
přední kolo začne samo škrábat 
k obloze. Bleskurychle řadím 
o kvalt výš, plynovou rukojetí si 
pěkně koriguji vzdálenost před-
ního kola od země a když povo-
lím a Triple měkce sedne zpět na 
silnici, rozehrává se na tachome-
tru nezastavitelná hra třícifer-
ných čísel. Takovou charakteris-
tiku, dynamiku a nástup už od 
„sklepa“ jsem opravdu nečekal. 
Navíc zvukový projev vytočené-
ho motoru mi způsobuje mraze-
ní v zádech. Jsem tak nadšený, 
že mám naprosté zatmění a chci 
to zažívat stále dokola a v hlavě 
mi leží jediná otázka: „Tohle že je 
šestka?“

V klidu a míru
Druhý den vyrážíme s Honzi-
sem už na společnou jízdu. Opět 
si beru na začátek Tripla, na kte-
rém jsme přitáhli kloubek řazení 
a musím říct, že je to o poznání 
lepší, i když sportovní převodov-
ku jsme z toho samozřejmě neu-
dělali. Co se nám ale ten den ne-
povedlo, bylo počasí. Ráno jsme 
ujížděli před lijákem a půl dne 
jsme pak stejně jezdili po vlh-
kých silnicích. To mě dost štva-
lo, protože jsem si nemohl vy-
zkoušet opravdový zákus zlatých 
Nissinů, na který bych si trou�  
jen na suché a ještě lépe prohřá-
té vozovce.

Ale nevadí, Honzis jezdil jako 
první a já se při té poklidné jíz-
dě českými okreskami, zatímco 
jsem si užíval sportovní podvo-
zek a ochotu Tripla padat do za-
táček, jako by to byla ta nejpřiro-
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Triumph Street Triple R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový tříválec, DOHC/12, vrtání × zdvih 
74 × 52,3 mm, kompresní poměr 12,65:1, 
vícebodové sekvenční vstřikování paliva, 
hrdla ∅ 44 mm, šestistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Kayaba ∅ 41 mm, zdvih 
120 mm, vzadu litá hliníková kyvná vidlice 
tlumičem Kayaba, zdvih 130 mm, obojí plně 
nastavitelné, brzdy Nissin vpředu 2 kotouče 
∅ 308 mm, čtyřpístkové radiální třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Dunlop Quali� er vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Rozměry: délka 2030 mm, výška 1250 mm, 
šířka 731 mm, výška sedla 805 mm, rozvor 
1410 mm, úhel sklonu řízení 23,9°, stopa 
92,4 mm, nádrž 17,4 l

Objem 675 cm3

Výkon 78 kW/106 k@11 700 

Točivý moment 68 Nm@9100

Hmotnost 167 kg (bez náplní)

Cena 212 000 Kč

Cena test. verze 226 025 Kč 

 (klín pod motor 6210 Kč, 

 štítek 5168 Kč, plexi 2647 Kč)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki GSR600

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
67 × 42,5 mm, kompresní poměr 12,5:1, 
vstřikování SDTV ∅ 38 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem
Podvozek: hliníkový dvojitý prostorový 
rám, vpředu teleskopická vidlice ∅ 43 mm, 
nastavitelné předpětí, zdvih 130 mm, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s jedním tlumičem, 
nastavitelné předpětí a odskok, zdvih 
134 mm, brzdy Tokico vpředu 2 kotouče 
∅ 310 mm, čtyřpístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 240 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Bridgestone BT-014 vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17

Rozměry: délka 2090 mm, výška 1075 mm, 
šířka 795 mm, výška sedla 785 mm, rozvor 
1440 mm, úhel řízení 25,25°, stopa 104 mm, 
nádrž 16,5 l

Objem 599 cm3

Výkon 72 kW/98 k@12 000

Točivý moment 64,7 Nm@9600

Hmotnost 188 kg (bez náplní)

Cena 189 900 Kč

 (209 900 Kč s ABS)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki GSR600

Motor: 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání 
67 
vstřikování SDTV 
startér, šestistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem
Podvozek:
rám, vpředu teleskopická vidlice 
nastavitelné předpětí, zdvih 130 mm, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s jedním tlumičem, 

Objem 
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Točivý moment 
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Nerovný souboj 
ostrovanů

Jedna se zrodila v zemi vycházejícího slunce, 
druhá přišla na svět v království deště. Obě na 
první pohled vybočují z řady svým osobitým 
designem a na obě jsem slyšel zatím jen samou 
chválu. Je pravda, co se o nich říká? Která z nich 
mě chytne za srdce víc?

David M. Bodlák
david@cmn.cz

foto: autor, 
Honzis Rameš

zpět do Hodkoviček pro Trium- chápu, že to v Anglii nemontují 
té pětipaprskové rá� y a dozlato-
va vypečené a pěkně propletené 

ných čísel. Takovou charakteris-
tiku, dynamiku a nástup už od 
„sklepa“ jsem opravdu nečekal. 
Navíc zvukový projev vytočené-
ho motoru mi způsobuje mraze-
ní v zádech. Jsem tak nadšený, 
že mám naprosté zatmění a chci 
to zažívat stále dokola a v hlavě 
mi leží jediná otázka: 
šestka?“

V klidu a míru
Druhý den vyrážíme s Honzi-
sem už na společnou jízdu. Opět 
si beru na začátek Tripla, na kte-
rém jsme přitáhli kloubek řazení 
a musím říct, že je to o poznání 
lepší, i když sportovní převodov-
ku jsme z toho samozřejmě neu-
dělali. Co se nám ale ten den ne-
povedlo, bylo počasí. Ráno jsme 
ujížděli před lijákem a půl dne 
jsme pak stejně jezdili po vlh-
kých silnicích. To mě dost štva-
lo, protože jsem si nemohl vy-
zkoušet opravdový zákus zlatých 
Nissinů, na který bych si trou�  
jen na suché a ještě lépe prohřá-

VERDIKT

Suzuki GSR600/ 
Triumph Street Triple R
motor 6/9
podvozek 7/9
brzdy 4/9
ovladatelnost 8/8
město 7/6
cestování 6/5
sport 6/8
výkon/cena 7/9

Jestli vás nebaví wheelie, jděte do GSR. Tahle motorka sedí 

jako přibitá k zemi a když dáte koním nažrat, jede, ale neplaší se
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zenější věc, mohl alespoň kochat 
zadní partií GSR. Ta rozhodně 
patří mezi ty nejzajímavější ze 
světa motorek a uspořádání led-
kových světel spolu s výfuky po 
stranách vypadá opravdu dobře. 
A to si vemte, že suzučí géesero 
uzavře letošní zimou již svou pá-
tou sezonu, a to prakticky beze 
změn.

To naše mělo zvláštní perleťo-
vý lak a v kombinaci s oranžový-
mi rá� y mu to opravdu seklo. 
Zkrátka elegantní design, o kte-
rém se ze začátku říkalo, že bude 
rychle stárnout, mi stále připa-
dá dost svěží a decentní barevná 
kombinace jen nahrává celkově 
dobrému dojmu z tohoto stroje. 
A když jsem tak zabředl do GSR, 
je čas vyměnit stroje a pro změnu 
se na zoubek podívat géeseru...

S rarachem na schovávanou
Hned po přesednutí pociťuji 
o dva centimetry nižší sedlo. To 
je také o dost pohodlnější než na 
sportovním Triplu. Celkově na 
mě GSR už od prvního usednutí 
působí takovým tím klidným, do 
bláznovin nenutícím dojmem, 
který podtrhuje i vzpřímená 
a odlehčená jezdecká pozice. 
Přístrojovka je přehledná a kro-
mě velice dobře čitelného ukaza-
tele kvaltu má jezdec k dispozici 
např. digitální teploměr chladicí 
kapaliny nebo ukazatel stavu pa-
liva (ten na Triplu chybí). Užší ří-
dítka mi také padla do ruky a na 

rozdíl od Tripla je GSR vybaveno 
i varovkami.

Motor je charakteristicky 
kultivovaný, ale to, že má koře-
ny v supersportu GSX-R z roku 
2004, nijak neskrývá. Samozřej-
mě, inženýři ho trošku poladi-
li, takže se zdá být hodnější, než 
ve skutečnosti je, a pokud s ním 
budete zacházet slušně, sluš-
ný také bude. Převodovka, to je 
jemnost a přesnost sama, fun-
guje výtečně a díky extrémně 
krátkým převodům nemá GSR 
problém jet na šestku na dva ti-
síce otáček a když mu naložíte, 
ochotně a bez odmlouvání se 
začne sbírat.

V tomto režimu jsem ale také 
zaznamenal jednu nepříjemnou 
vlastnost – dost intenzivní hukot 
výfukových koncovek, jenž se mi 
vkrádal do helmy hlavně v niž-
ších a středních točkách. Ten-
to efekt naštěstí mizí, jakmile to 
trochu rozjedete, a když se ručič-
ka přehoupne přes desítku, v tu 
ránu jako by do vás někdo s roz-
během kopl, motor se rozezpí-
vá do krásných a hlasitých tónů 
a GSR vyšle kupředu jako balis-
tickou střelu. Prostě v tomhle je 
GSR jako klasický supersport, 
musíte ho nakrmit.

U Suzuki je znát delší rozvor, 
kdy motorka přirozeně sedí jak 
přibitá k zemi a nijak se neplaší. 
Nutno podotknout, že velká dáv-
ka stability géeseru nijak neubírá 
chuti do zatáček a obratný pod-
vozek, který je oproti Triplu spíše 
rozpočtovou záležitostí, bez vět-
ších problémů dokázal stíhat i ná-
ročnější okreskový terén. Při otá-
čení na silnici jsem ocenil o dost 
lepší rejd, než jakým disponuje 
britský soupeř, naopak za jízdy na 
GSR podstatně více fučelo.

Velkou slabinou testovaného 
modelu byly brzdy. Ne že by to 

byl problém GSR obecně, však 
se mezi konkurencí se svými 
čtyřpístky Tokico nikdy neztrá-
celo, spíš naopak, ale naše GSR 
mělo pravděpodobně za sebou 
ne zrovna příjemné chvilky na 
okruhu a přepálené desky toho 
obecně už moc nepředvedou. 
Bohužel.

Moje volba je jasná
Ač má GSR už nějaký ten pá-
tek za sebou, jak vidno, pořád 
je v kondici a jde o velice pří-
jemnou motorku, která se dle 
mého neztratí ani v dnešní kon-
kurenci. Možná i z tohoto dů-
vodu Suzuki nenutí nic s tímto 
modelem prozatím dělat. Kaž-
dopádně Street Triple R mému 
vkusu sedí o dost víc. Za cenu 
oželení nějakého toho pohod-

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak vás napadlo podni-

kat v oblasti oblečení na mo-
torky?
Nápad se objevil v době, kdy 
jsem si koupil choppera a chtěl 
si k němu pořídit správnou 
obuv, tedy koně. A zjistil jsem, 
že nejsou nikde v prodejnách. 
Jako obuvnická firma jsme se 
obrátili na španělského výrob-
ce, ten nám sdělil, že minimální 
odběr je 300 párů. Po vnitrofi-
remní diskusi jsme je objedna-
li, nabídli lidem v Česku a… 
všechny prodali. Tak jsme si 
řekli, že zkusíme prodejnu, 
a nejlépe hned dvě, a do nich 
jsme potřebovali i něco víc než 
jen koně. A tehdy padlo roz-
hodnutí začít dělat motopro-
gram vážně a naplno. Vymysle-
li jsme program zaměření, logo, 
design, filozofii a našli jsme vý-
robce. A to byl začátek GENE-
ZE, jak ji dnes znáte.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Loňský ani letošní rok ne-

byly zrovna příznivé. Dotkla 
se krize i vás?
Popravdě, v loňském roce jsme 

si o krizi vlastně jen četli. Na 
našich výsledcích a tržbách 
jsme ji nezaznamenali a rok 
dopadl velmi dobře. V letoš-
ním roce je to ale jiná písnič-
ka a propad v tržbách je citelný. 
Zaznamenáváme znatelně niž-
ší zájem o motocyklové vyba-
vení a doplňky a zvýšenou cit-
livost klientů na ceny výrobků. 
Ale na druhou stranu se nám 
velice dobře prodávaly a pro-
dávají přilby Schuberth, které 
rozhodně levné nejsou… Těž-
ko v současné době najít nějaké 
trendy či zákonitosti v chová-
ní zákazníků, snažíme se dob-
ře připravit na příští sezonu 
a doufáme, že zájem o motoz-
boží se bude zase zvyšovat. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Určitě jste také vyznava-

čem jedné stopy. Preferujete 
radši rychlost, nebo kochání? 
Případně o� road?
Já jsem prošel několika fáze-
mi ve své osobní motocyklové 
kariéře, od Babetty přes chop-
pery, naháče až k cestovnímu 
enduru. V současné době jsem 
spíše kochací typ, sedlám Hon-
du Varadero a jeví se mi to tak, 
že se u tohoto typu motocyklu 
nějakou dobu zdržím. Vyhovu-
je mi ergonomicky, designem 
i vlastnostmi.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Zažil jste na motorce 

něco opravdu zajímavého?
Těžko vypíchnout jednu histor-
ku nebo zážitek. Obecně mohu 
říci, že každý výjezd, a nejlé-
pe s mými kamarády, je pro 
mě velký a mimořádný zážitek. 
Motocykl mi zatím nezevšed-
něl a doufám, že to ještě dlouho 
vydrží. Já strávím hodně času 
na cestách v autě a na motorku 
se vždycky úplně třesu…

 Zpovídal Martin Houška
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Japonská uhlazenost 
a elegance

Čtyři válce 
proti třem

Britská verze 
anarchie

Ing.Vítězslav 
Ryšavý
jednatel společnosti 
Geneze s.r.o.

MINIROZHOVOR

SOUROZENCI A SOUROZENČATA
SUZUKI
GSR600 a verze s ABS nebyly jedinými modely nesoucími ozna-
čení GSR, ač se to až do letošní výstavy Intermot, kdy byla před-
stavena úplně nová GSR750 (psali jsme v ČMN 41/2010), mohlo 
našincovi zdát. Existovaly totiž i další modely GSR, které však ne-
byly určeny pro náš trh.
Do světa tenkrát už hned v polovině roku 2006 vyběhl model S, 
což nebylo nic jiného než kompletně stejné GSR, akorát s větším 
větrným štítkem, ochrannou mřížkou na chladič a některými díly 
potaženými karbonem.
Dalším v řadě bylo GSR400. Na tento stroj v Evropě jen tak ne-
narazíte, je to samozřejmě model určený pro japonský a někte-
ré vybrané asijské trhy, a do světa ho vypustili souběžně s es-
kovou šestkou, tedy v polovině roku 2006. Na první pohled je 
GSR400 téměř identické s GSR600, stejný je i rozměr pneu-
matik, na váze má jen o tři kila méně než šestka a výška sedla 
odpovídá nárokům drobnějších jezdců (770 mm, tedy o 15 mm 
méně). Až při podrobnějším zkoumání narazíte na další detaily, 
jako jinak cejchovaný tachometr, menší rozsah použitelných otá-
ček, chybí varovky atd. Čtyřkilo pohání motor o objemu 399 cm3,
který disponoval až do roku 2008 výkonem 53 k@11 000 
a 37 Nm@9000, v roce 2009 si ho ale vzali do parády inženýři 
a mladší model se teď může pochlubit dokonce 61 k.
Posledním v řadě je GSR250, které zatím bylo jen pouhou studií. 
Nyní bylo k vidění na velkém čínském veletrhu pod označením 

GW250, takže je možné, že se jej aspoň na východních trzích se 
zpožděním dočkají. Motor má však pouze dva válce, které ge-
nerují výkon 26 koní a 24 newtonmetrů.

TRIUMPH
Street Triply jsou menší sourozenci velkého a kultovního 
Speed Tripla 1050. Jsou dva, Street Triple a Street Triple R. 
Erko máme v testu, tak si připomeňme, jak je to s neerkovou verzí. 
Ta stojí na rozpočtovějším podvozku, kde si můžete nastavit pou-
ze předpětí zadní centrály, v rozletu ho krotí klasické dvoupístky 
a další rozdíly najdete v drobných detailech.
Z obou dvou strojů je ale možné vzhledově udělat několik dal-
ších modelů pomocí originálního příslušenství. K dispozici jsou 
větrné štítky, kryt sedla, klín pod motor, lakované kryty chladiče, 
plexištítek, jiná zrcátka, černé kovové brzdové nádobky, karbo-
nový tankpad, karbonový přední blatník, karbonový kryt řetězu, 
stavitelné přepákování stupaček Arrow, kónická duralová řídítka 
Magura (pouze na obyč. verzi – erko je má již v základu), blatní-
ček na zadní kyvku, čiré zadní světlo, madlo pro spolujezdce nebo 
různé výfuky od Triumphu, Arrow a Akrapoviče. Když si pak ně-
kolik takto různě vybavených Triplů postavíte vedle sebe, máte 
pocit, jako by těch modelů bylo víc, ale není. A jestli právě 
pomýšlíte na to, koupit si Street Tripla touto dobou, máte jedi-
nečnou příležitost, ke všem Streetům teď dealer nabízí příslu-
šenství v hodnotě 15 000 Kč zdarma.

Předek se začíná sám škrábat 
k obloze, bleskurychle řadím 
o kvalt výš a plynovou rukojetí 
si pěkně koriguji vzdálenost 
předního kola od země

lí má jezdec k dispozici famózní 
motor s úžasným nástupem a pe-
kelně ostré brzdy. Zkrátka erko-
vý Triple je ten chuligán, který 
vás bude pořád nutit blbnout, 
a to je mé povaze prostě sympa-
tičtější. Možná, že kdybychom 
postavili proti GSR obyčejného 

Tripla s dvoupístky a rozpočto-
vějším podvozkem…? Ale ne, 
pořád tam bude ten motor, a to je 
Triumphu trumf. 

Motocykly do testu zapůjčily 
� rmy Suzamoto a Triumph 
Praha.

Rozlité krystaly na fotce 
přístrojovky Honzis přímo nesnáší, 
ale jedině tak je vidět, co všechno 
za funkce se kde skrývá. A ty 
krásné modré kontrolky...

Budíky Suzuki, to je přehlednost sama

Říkat vám, že jedna je dobrá a druhá hodně 
moc dobrá, by bylo jako nosit dříví do lesa

Jezdit s Triplem po zadním, to je jako chodit 
s aktovkou do školy. Naprosto přirozená věc Suzuki GSR400 Triumph Street Triple


