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Malinká GN125 se vy-
značuje především 
naprosto nízkými 
provozními nákla-

dy. Je to obyčejná a jednoduchá 
motorka, na které se po technic-
ké stránce nemá moc co kazit. 
Servisní intervaly jsou sice po-
měrně častější, ale nejsou dra-
hé. Svezení je na tomto malém 
čopříku příjemné, ale nesmíte 
od něho nic chtít – hlavně tedy 
v oblasti výkonu, a s tím spoje-
ného zrychlení.

Prodejte mi koně
Jedenáct koní je totiž v dnešním 
rychlém městském provozu ža-
lostných a stroj se tak stává kvů-
li své nedynamičnosti poměrně 
nebezpečným, ostatně jako na-
příklad všechny zákonem „pře-
bezpečnělé“ padesátky s maxi-

málkou 45 km/h. 
Motůrek, jenž má 
kořeny v GS125 
z roku 1984, je 
projevem takový 
přidušený, i při 
rozjezdu se mu-
síte snažit hnout 
z místa. Pakliže 
ale nechcete závo-
dit po městě nebo 
se živit jako rychlý posel malých 
zásilek, ale budete naopak chtít 
malou spotřebu při přepravě na 
chaloupku, rybolov nebo jedno-
duše do práce, vyjde vám GN125 
vstříc.

Vejdete se (ale nezastavíte)
Stavbou je sice docela malá, ale 
jelikož má poměrně výš sedlo 
a vyšší řídítka, i člověk středních 
proporcí se s přimhouřením oka 
tak nějak vejde. Pozice je docela 
přirozená a když nejste spěchavý 
typ, záda vás nebudou bolet ani 
po delší štrece.

Vyloženě chabé jsou brzdy 
– vpředu je malinký kotouček, 
který možná stačí k zastavení 
stroje s padesátikilovým šest-
náctiletým capartem, ale v zatí-
žení dvoučlennou posádkou už 
chroupe z posledního.

Přece koroduje, vy...
Chválu si ale zaslouží ukazatel 
zařazeného rychlostního stup-
ně, prý je to první motorka, kte-
rá ho v sérii měla. Bohužel něco 

je vždy na úkor něčeho, a tak je 
majitel ochuzen o pohodlí po-
zorování ručičky palivoměru 
a místo toho si musí hlídat ben-
zín odhadem a v nejhorším pře-
pnout ručně na rezervu. Mno-
zí také nerozumí příliš širokým 
sériovým zrcátkům, které u tak 
štíhlého a mrštného stroje na-
příklad v průjezdu zácpou aut 
docela vadí.

Přestože jsme doteď pěli chvá-
lu na povedenou mechanickou 
stránku stroje, zpracování již 
tak slavné není. Je to prostě lev-
ná motorka, a tudíž se šetřilo na 
všem. Barva rámu není kvalit-
ní, v místech svaru stroje rezaví, 
kvalitu postrádají šrouby a úchy-
ty a zpravidla nejhůř vypadá ko-
leno a výfuk, které mají k nere-
zu daleko.

Když nejste nóbl...
Celkově vzato je GN125 výhod-
ná koupě. Je to dobrý stroj pro 
každodenní použití, například 
jako dojíždědlo pro studenty. 
Není to drahá moderní nová 

dváca za 100 000 Kč, je to stroj, 
který je klasický, levný, nená-
ročný a po mechanické stránce, 
jak se říká, blbuvzdorný. Moc 
neztrácí na ceně a nemá dra-
hý servis. Nějakou tu občasnou 
rez buď musíte skousnout, ane-
bo se aspoň manuálně zlepšíte. 
Člověk má přece jen ze svých 
zásahů a zlepšováků určitou ra-
dost a prožívá i sblížení a „sou-
kromou autentičnost“ se svým 
strojem.

Dejte pozor, aby stroj ne-
byl bývalý autoškolácký. Stroje 

z autoškol nebrat – odrovnané 
je vždy úplně všechno a gene-
rálku skoro celého stroje se ni-
kdy nevyplatí dělat. Hledejte 

stopy po druhých řídítkách, ne-
tradiční zbytky po stupačkách, 
odřeniny a ošoupaniny v mís-
tech, kde to není běžné, atd.  
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Rád bych se zeptal, jakou funkci zastá-
vá u čtyřdobých motocyklů výfuková 
přívěra, která byla dříve výsadou pou-
ze dvoudobých motocyklů?
Hynek S.

Výfuková přívěra byla v minu-
lých letech opravdu výsadou pou-
ze dvoudobých motocyklů. Po-
stupem času však našla uplatnění 
i ve výfukových svodech motocy-

klů čtyřdobých, kde zlepšuje toči-
vý moment v nízkých a středních 
otáčkách a vyhlazuje přechod 
mezi nimi.

Přívěru si lze představit jako 
škrticí klapku nebo také válco-
vou výseč. Jejím hlavním úko-
lem je měnit průměr výfukového 
potrubí a tím odrážet tlakovou 
vlnu spalin unikající z motoru. 
Při přechodu motoru z fáze „vý-
fuku“ do fáze „sání“ jsou v ur-
čitou dobu současně otevřeny 
sací i výfukové ventily. Tento 
jev se nazývá střih ventilu. Čer-
stvá směs v tuto chvíli využí-
vá rychlost proudění odcháze-

jících spalin do výfuku, kterým 
je strhávána do válce. Bohužel 
nikdy nezabráníme částečnému 
úniku čerstvé směsi výfukovým 

kanálem. Přívěra nám pomůže 
přivřením výfukového potrubí 
zmenšit tyto ztráty a vrátit část 
směsi tam, kam patří – do válce. 

O ovládání přívěry se stará vět-
šinou servomotor, který je řízen 
řídicí jednotkou. 

Na závodních 
motocyklech zbytečná
Výše popsaný systém výfukové 
přívěry zlepšuje především pře-
chod z pásma nízkých otáček 
motoru do středních. Vyhlazu-
je také křivku výkonu a snižuje 
hladinu hluku. Na drtivé větši-
ně okruhových motocyklů pří-
věru však nenajdete, jelikož jsou 
to zbytečná kila navíc. Na závod-
ní trati se používá z 90 % posled-
ní čtvrtina otáčkového spektra, 
a tak není třeba se průběhem 
výkonu a točivého momentu od 
volnoběhu tolik zabývat.

Každá značka 
na svém písečku
Jednou z prvních značek, kte-
rá rozšířila výfukovou přívěru 
u čtyřdobých motorů, byla Ya-
maha se svým dnes již legendár-
ním systémem EXUP (Exhaust 
Ultimate Power Valve) na mo-
tocyklech FZR. Každá značka 
se snaží jít svojí vlastní cestou, 
a tak například Suzuki uved-
la do výroby systém SET (Su-
zuki Exhaust Tuning) a Honda 
H-VIX (Honda Variable Intake/
Exhauste) apod. Vždy se jedná 
o stejný systém, jenom pojme-
novaný po svém, někdy s drob-
nou špetkou inovátorství, jako 
je způsob ovládání či tvar škrti-
cí klapky. 

Výfuková přívěra (4T)
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Odpovídá Ondřej „Torm“ Vymětalík
foto: archiv

SECOND HAND Suzuki GN125

Prďola k nezaplacení

Skromné vyklidněné 
prdítko pro začínající, 
ráda ho mají děvčata 
i bělovousí rybáři 
důchodového věku.

Jakub Nič 
jakub@cmn.cz

foto: archiv

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Václav Štastný
vedoucí servisu Mot Art

Olej má GN předepsáno měnit po 
4000 km, přičemž by se měly vždyc-
ky  kontrolovat ventilové vůle, ale jeli-

kož jsou tam ventily jen dva a seřizu-
jí se šroubky, je to práce na pár minut. 
Pokaždé také vyfoukejte vzduchový � ltr, 
mění se až po 12 000 km. O problémech, 
které by stály za zmínku nevím. Rezne to 
a moc nežere.

SERVIS A PROBLÉMY

1994 zahájení výroby
2001 ukončení výroby

HISTORIE

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1994 - 2001

Cena: od 15 000 Kč (20 – 25 000 za luxusní kousek)

HODNOCENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki GN125

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
57 × 48,8 mm, elektrický startér, 
kompresní poměr 9,5:1, karburátor, 
pětistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: trubkový ocelový rám, 
teleskopický vidlice, vzadu ocelová kyvná 
vidlice s nastavitelným předpětím dvou 
teleskopických jednotek, brzdy vpředu 
1 kotouč 220 mm, jednopístkový třmen, 
vzadu buben ∅ 130 mm, 
rozvor 1280 mm

Objem 124 cm3

Výkon 11k@9500

Točivý moment 8,3Nm@8500

Výška sedla 740 mm

Hmotnost(suchá) 101 kg

Nádrž 10 l

Spotřeba 2,5 l/100 kmdit po městě nebo 

Jednoduchá 
a „blbuvzdorná” motorka

Nízké provozní
náklady

Kutící chutě se dají s GN125 celkem 
levně zasytit třeba při vytváření 

takovéhoto skvostu

Klasické budíky doplňuje ukazatel 
zařazeného rychlostního stupně

GN125 je populární i ve světě, 
kupříkladu tato slečna si svoji první 
„učební“ motorku nemůže vynachválit

Výfuková přívěra už delší dobu není 
výsadou jen dvoudobých motorů


