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Jsem velkým fandou ně-
meckých složených slov. 
Obdivuji způsob vyjádření 
čehokoli za pomoci jedno-

ho jediného slova. Kupříkladu 
Rind� eischetikettierungsüber-
wachungsaufgabenübertra-
gungsgesetz, jež už umím té-
měř celé i přečíst, ale asi nikdy 
nepochopím, co vlastně zna-
mená. Mnohem jasnější je vý-
znam zkratky GS, která zname-
ná Gelände/Strasse, v překladu 
do češtiny tedy samozřejmě 
o� road/road (no dobře, tak to 

úplně česky není, ale motor-
káři rozumějí). Posledním pří-
růstkem do rodiny BMW s pří-
domkem GS je letošní novinka 
G 650 GS.

Soap opera
Historie jednoválcových „gées“ 
se v Bavorsku píše od počátku 
devadesátých let minulého sto-
letí. A nutno dodat, že s trochou 
nadsázky připomíná telenovelu 
– ona ho má ráda, on ji ne, on 
ji má rád, ale ona už má jinýho, 
ona zemře pádem z útesu, poně-
vadž on má dítě s jinou služeb-
nou, on skočí za ní, ona vyplave, 
on vyplave...

Jak již bylo řečeno, jednovál 
zařadilo BMW do katalogu na 
začátku devadesátých let. Model 
nazvaný F 650 GS byl výsledkem 

spolupráce s italskou Aprilií, což 
řada vyznavačů modré vrtule ne-
mohla překousnout. Nota bene 
když motor byl navíc Rotax. Nic-
méně „e� o“ si přesto své místo 
na trhu našlo. Bylo to především 
díky své univerzálnosti a třeba 
také nízké výšce sedla, díky če-
muž ho v klidu sedlaly i motor-
kářky. No a co naplat, prostě to 
byla vstupenka mezi Bavory.

Již od začátku nekonvenčně 
řešená konstrukce s nádrží pod 
sedlem prošla během let spíše 
drobnějšími inovacemi a roz-
šířením na několik modelů, je-
jichž top byl Dakar, designově 
i funkčně povedený stroj z roku 
2000. Už název napověděl, jakým 
směrem se ubíral. Původní „gée-
sa“ totiž měla o� road v názvu, 
pořád se ale jednalo spíš o sil-
niční biky. Prodeje Dakaru nao-
pak v BMW podpořili úspěšným 
nasazením továrního speciá-
lu do Rally Dakar.

Jeden, nebo dva válce?
Aby příběh nebyl moc jedno-
tvárný, ukončila továrna v roce 

2006 spolupráci s Rotaxem a při-
šla s vlastním jednoválcem stejné 
kubatury. To znamenalo konec 
řady „F“ a zrod modelů s označe-
ním „G“ (Xcountry, Xchallenge, 
Xmoto). Oproti tradiční dlou-
hověkosti bavorských modelů 
měly ale tyto motocykly spíš je-
pičí život a už po pár letech byste 
je v nabídce hledali marně. Zato 
přišlo BMW s řadovým dvouvál-
cem o objemu 800 kubíků a ná-
vratem k „malým géesům“.

Nejprve se motor objevil 
v modelu F 800 GS, tedy men-
ším, lacinějším, ale plnohodnot-
ném cestovním enduru. Aby to 
ale milovníci telenovel neměli 
jednoduché, následoval model 
F 650 GS (návrat k původnímu 
označení jednoválců), také s os-
misetkubíkovým dvouválcem, 
ovšem v odlehčeném podvozku 
s pozměněným designem, men-
šími zdvihy, litými koly a dalšími 
prvky „urbanismu“. Také samot-
ný motor byl seškrcen.

Z dnešního pohledu se může 
zdát, že F 650 GS bylo jakousi 
přípravou na letošní jednovál-

covou novinku G 650 GS. V na-
bídce ale zůstaly oba dva modely, 
takže se nabídka řady GS ustálila 
na modelech G 650 GS (jednová-
lec), F 650 GS, F 800 GS, R 1200 
GS (včetně nadstavby Adventu-
re). Tolik herecké obsazení a při-
pomenutí předchozího děje. Teď 
už k hlavnímu hrdinovi.

Úspěšný vstup
Letošní novinka G 650 GS slavi-
la úspěch, ještě než se vůbec po-
řádně dostala v Česku na silni-
ce. V anketě Motocykl roku totiž 
vyhrála kategorii Endura včetně 
cestovních. Šlo o správnou volbu 
odborné poroty?

Návrat k civilnímu jednoválci 
(v nabídce je ještě jednoválcové 
sportovní enduro G 450 X) je ur-
čitě zajímavý marketingový tah. 
BMW tak nabízí motocykl své 
kultovní řady v základu již za 
něco málo přes 180 tisíc (v boxí-

ku na jiném místě této dvoustra-
ny se dozvíte, jak je na tom nej-
bližší konkurence). A to je cena, 
na níž už slyší hodně zájemců 
a která byla ještě nedávno u této 
značky prakticky nemyslitelnou. 
Co tedy za svoje peníze majitelé 
„géčka“ dostanou?

Kopie dvanáctky
Při prvním pohledu vás nemůže 
nenapadnout paralela s velkým 
R 1200 GS. A opravdu, při návr-
hu jednoválce se určitě designé-
ři inspirovali top modelem své 
nabídky. Proč také měnit něco, 
co vypadá fakt slušně. Takže na 
šestpade najdete stylové dvojité 
asymetrické světlo vpředu, tva-
rovaný štítek, zobák nad před-
ním kolem i boční linie „nádrže“ 
podobné těm na boxeru. Italové 
by nad tím asi mávli rukou, ale 
přímočarý jednoduchý design je 
v tomto případě prostě funkční.
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TEST Návrat 
k jednoválcům

Vstupenka do 
rodiny BMW

Spotřeba 
na minimu

Das Každodennícestovněterénnímotocykl

Snad se na mě nikdo nenahněvá za nadpis 
parodující německá složená slova. Každopádně je 
fakt, že každá část úvodního titulku charakterizuje 
BMW G 650 GS.

KONKURENCE

Jawa 660 Sportard

Objem 660 cm3 • výkon 49 k@6000 
• krouťák 57,5 Nm@5500 • hmotnost 
193 kg • cena 168 500 Kč

Yamaha XT660Z Ténéré

Objem 660 cm3 • výkon 48 k@6000 
• krouťák 58 Nm@5500 • hmotnost 
206 kg (provozní) • cena 209 990 Kč s ABS

Petr Pour
petr.pour@cmn.cz

foto: Jakub Nič, 
Ivan Bezděk

Spartánsky laděný 
kokpit nabízí všechny 
potřebné informace

Jeden kotouč se může zdát málo, 

ale v kombinaci s hmotností stroje 

a možností ABS je plně dostačující

Nastavení předpětí zadní centrály 
je pohodlně přístupné
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Nádrž v uvozovkách jsem uve-
dl záměrně. Stejně jako u dalších 
modelů i zde je totiž ve skuteč-
nosti pod sedlem a místo kla-
sické nádrže je airbox. Zmiň-
me rovnou sedlo. Komu by jeho 
výška nevyhovovala, může buď 
vybrat z nabídky doplňků vyš-
ší, nebo snížit celou motorku za 
pomoci tlumičů a dostat se tak 
s jeho výškou níž. Za sedlem je 
pak plotna připravená rovnou 
pro origo BMW kufr, do níž ústí 
také prostorná madla pro spolu-
jezdce. Pod plotnou se ukrývá 
menší úložný prostor na lékár-
nu, povinnou výbavu a také je 
zde zámek sedla.

Kokpitu dominuje velký ru-
čičkový rychloměr, vedle něhož 
jsou z jedné strany základní kon-
trolky a z druhé multifunkční 
displej s otáčkoměrem, počítadly 
kilometrů nebo palivoměrem. 
Testovaná verze měla zabudova-
né vyhřívané hefty (jsou za pří-
platek), takže vedle displeje pod 
spínačem „warningů“ bylo ulo-
žené ještě třípolohové ovládání 
tohoto příslušenství.

Ovladače na řídítkách jsou 
proti zvyklostem BMW „ja-
ponské“, tedy vlastně spíš ital-
ské (Domino), přepínač blinkrů 

je kolébkový na levé ruce. Opět 
něco navíc měla testovačka – vy-
pínání ABS. Chytré brzdy jsou 
zde totiž za příplatek, a to kon-
krétně deset tisíc kaček. 

Nastavitelný zadek
Při obhlídce narazíte ještě na šte-
lování jak z radiátoru vyvedené 
z boku. Ve skutečnosti se jedná 
o hydraulické nastavování před-
pětí pružiny zadní centrály. Po-
hodlně si tak nastavíte tvrdost 
přímo ze sedla. Navíc, zadní tlu-
mič má ještě přímo na sobě mož-
nost nastavení odskoku. Naopak 
přední slušně dimenzované vid-
lice nejdou nastavit vůbec.

Nepřehlédnutelná je také 
dvojice výfukových koncovek. 
V tomto případě se ale jedná 
spíš o takovou euroblamáž. Při 
bližším pohledu totiž zjistíte, že 
zplodiny jdou do levé koncov-
ky, přes kterou putují do pravé 
a ven. Možná Bavoři chtěli jen 
symetrický pohled zezadu, nebo 
opravdu jinak katalyzátor vyře-
šit nešel. Ale co, když to moc ne-
zkoumáte, vypadá dvojice kon-
covek dobře a zvuk produkují 
také zajímavý.

Padne do ruky
Hned na úvod musím říct, že 
mi tohle bávo padlo do ruky. 
Vzpomínám na první zkuše-
nost, kdy mi R 1200 GS přišlo 
ohromné a stavěné tak na člo-
věka o dvacet cenťáků vyššího 
a třicet kilo těžšího. Také os-
mistovka svou stavbou spíš vy-
bízela k nasednutí a sesednu-
tí za půl dne. Ale „géčko“, to je 
jiné kafe. Rozměrově tak ako-
rát a schválně se koukněte do 

technických údajů na provoz-
ní hmotnost. To z něj dělá spo-
lečníka pro každou příležitost. 
Živě si dokážu představit mes-
síka, který na tuhle mášu na-
lejzá stokrát za den, obrací se 
na dvorku o rozměrech špajzu 
Krejčířovy vily a půl dne tráví 
proplétáním se mezi auty. I tak 
bude mít odpoledne ještě dost 
sil a chutě vyrazit na výlet.

S touhle motorkou se pros-
tě neperete. Sedlo je pohodlné, 
stupačky pogumované (gumu 
lze sundat a máte ostré endu-
rácké hroty), jezdecká pozice 
uvolněná a „géčko“ poslouchá 
všechny příkazy. Motor prav-
da tabulkově neoplývá extrém-
ními hodnotami, ale ve spoje-
ní s nízkou hmotností a dobře 
odstupňovanou pětikvaltovou 
převodovkou působí dostateč-
ně dynamicky. Ve městě se roz-
hodně méněcenně cítit nebu-
dete a cestovní rychlost kolem 
120 km/h (maximálku BMW 
uvádí 170 km/h) také posta-
čí. Samozřejmě lze jet i víc, ale 
kromě nutnosti víc se skrčit za 
štítek vás budou otravovat ješ-
tě vibrace motoru. Mimocho-
dem, když už jsme u těch tabu-
lek, BMW udává spotřebu 3,2 
litru při rychlosti 90 km/h!

Stejně lehko jako rozjet jde 
„géčko“ také zabrzdit. Jeden ko-
touč s dvoupístkem možná na 
první pohled nepřesvědčí, ale 
když k tomu přidáte ještě ABS… 
No problemo.

Příběh s myšlenkou
Má tedy G 650 GS smysl? Má. 
Na rozdíl od mexických teleno-
vel určitě. Jde totiž o kvalitní vý-

robek za lákavou cenu. BMW si 
jím rozšířila portfolio a zacílila 
na další motocyklové adepty. Pro 
takového začínajícího motorká-
ře, který se rozmýšlí nad první 
dospělou mašinou, je to volba 
jasná. Navíc „géčko“ můžete mít 
také v seškrcené 25kW verzi. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma BMW Motorrad Česká 
republika.
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BMW G 650 GS

Abaja v MotoGP
Buďte u toho!

MASARYKŮV OKRUH

GRAND PRIX
ČESKÉ REPUBLIKY

CARDION AB

BRNO
12.–14 . 8. 2011
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TechNické údaje

BMW G 650 GS

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 
nenastavitelná teleskopická vidlice  
∅ 41 mm, zdvih 170 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih 
165 mm, nastavitelné předpětí a odskok, 
brzdy volitelně s vypínatelným ABS, 
vpředu kotouč ∅ 300 mm, dvoupístkový 
třmen, vzadu kotouč ∅ 240 mm, 
jednopístkový třmen, pneu vpředu 
110/80R19, vzadu 140/80R17, vyplétané 
ráfky 2,50“/3,50“

Rozměry: délka 2165 mm, šířka 920 mm, 
sedlo 780 mm, rozvor 1477 mm, úhel 
řízení 28,1°, stopa 113 mm, nádrž 
14 l (4 l rezerva), top speed 170 km/h, 
udávaná spotřeba 3,2/4,3 l na 100 km při 
konstantních 90/120 km/h

Objem 652 cm3

Výkon 35 kW/48 k@6500

Točivý moment 60 Nm@5000

Hmotnost 192 kg (provozní)

Cena 184 000 kč v základu 

(testované provedení 202 525 Kč)

VerdikT

BMW G 650 GS
Motor 7
Podvozek 7
Brzdy 7
Ovladatelnost 9
Město 10
Cestování 7
Sport 6
Výkon/Cena 9

ŽeNSký Pohled
Kdysi jsem se hlásila na pozi-
ci asistentky v BMW, leč má 
„nížka“ byla indispozicí pro 
manipulaci s naprostou větši-
nou motorek BMW. G 650 GS 
je vstupní branou do bavorác-
kého světa, a to i pro dívky. 
Konečně malá, velice obratná 
motorka, jejíž motor (ač jedno-
válec) běží měkoučce, spojková 
páčka je stavitelná, sedlo nízké 
a velký rejd je skvělou devizou 
do městského provozu. Řazení 
mi připomíná našeho dieselového Transportera – kvalty jsou kratší, GS nechce vytáčet 
a má rádo přesné řazení – pak šlape parádně. Dokážu si ho představit na dojíždění do 
práce, ale možná i něco víc :-).
 Květa Ramešová

Čitelný projev „géčka“ 
je jeho velkou předností 


