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Každé porovnání šesti-
stovky s litrem je vždyc-
ky s jasným výsledkem 
dopředu, ale sedmpade 

sype do tohohle guláše koření 
plnými hrstmi. Loni přišla její 
prozatím poslední a podle nás 
suverénně nejlepší generace, 
jenže jak je poslední roky zvy-
kem, úplně stejné přišlo i šesti-
kilo – tyhle dvě motorky jsou až 
na barvy, pět milimetrů v roz-
voru a motor úplně totožné! 
Dělí je akorát dvacet tisíc korun. 
Hm, to není moc. Jenže o dal-
ších 25 tisíc výš číhá letos nový 

litr, který, ač jsem byl zpočát-
ku skeptický (žádní elektroničtí 
pomocníčci jako u konkurence, 
podstatně větší rozměry a kom-
fortnější zaměření než konku-
rence), mě dokázal střelhbitě 
přesvědčit, že je stále ve hře.

Motory 7/8/8
Šestistovka svým výkonem  
125 koní nikterak nevyboču-
je ze standardu své třídy, a tahá 
fest. Co se však nikde nedočtete, 
je způsob, jak své koně pouští ze 
řetězu. Joj, jak ta zpívá! Takový 
hrdelní chraplák, který se mění 
v drsný ječák, ani laďák nepo-
třebujete. Kvalty jsou nejkrat-
ší, na šestku při 130 točí skoro 
sedm tisíc, převodovka krátká, 
přesná, heboučká…

Sedmpade si může dovolit vý-
razně těžší převod, na 130 km/h 

jí stačí o tisícovku míň. A to je 
rozdíl. Zatímco u šestistovky 
dáváte jedničku maximálně na 
rozjezd, tady je to běžně použí-
vaný kvalt. Krouťák odspodu je 
neporovnatelně větší, málokdy 
si řeknete, že motor jede málo. 
Čtyřválec má pořád točivý cha-
rakter menší sestřičky, akorát 
výkonově je něco jako šesti-
stovka s kompresorem. Sto pa-
desát koní s náklonností k otáč-
kovým orgiím. A zvuk? Ten je 
minimálně na cenu MTV, ještě 
lepší než na šestistovce. Otočil 
jsem si řazení (jde to jednodu-
še), naučil se opravdu kratičké 
rychlé meziplyny a cítil se jak 
hvězda MotoGP…

Ač litr točí málem to samé 
(13 750 červené pole, na sedm-
pade o 500 otáček víc, šesti-
stovka má na patnácti), je svým 
projevem zcela odlišný. Tohle 
je bručák, neuvěřitelný tahoun 
v jakémkoli režimu. Na šestku 
zvládne 1500 otáček a 35 km/h, 
a když mu dáte plný plyn, prostě 
zrychlí. Bez zakuckání. Na šest 
tisíc už jede přes 140, jenže on 
tolik jede i na jedničku, dokon-
ce ještě víc. Ze dvojky na troj-
ku jsem přeřazoval ve 192 km/h 
a ještě ručička nebyla v červe-
ném poli! Dlouhatánské kval-
ty znamenají, že si motor, na 
svůj objem a výkon, i při sviž-
né jízdě vezme málo paliva. Po 
okreskách zpravidla kolem těch 
140, na dálnici 160 s občasný-
mi výlevy (přeci jen, ty Passa-
ty…), a spotřeba byla fufník 
nad pět litrů. Na šestce hrotíte, 
na sedmpade závodíte, na litru 
se vezete.

Podvozky 8/8/8
Hliníkové rámy a kývačky, 
vpředu BPF vidle od Showy 
(litr má širší trubky) podkopnu-
té v hodně ostrém úhlu, vzadu 
plně stavitelné centrály i s rych-
lou a pomalou kompresí – ar-
chitektonicky jsou si obě mo-
torky hodně podobné. Proč obě, 
když máme tři? Protože šestka 
a sedmpade jsou totožné. Osob-
ně mám ty nové vidlice s velký-
mi pístky rád, jsou komfortní, 
a přitom citlivé a ve standard-
ním nastavení snesou i hobí-
kovské okruhové nasazení. Nej-

rychleji na své limity dojde litr, 
protože je nejsilnější a nejtěžší, 
zase na silnici je nejpohodlnější. 
Všichni disponují elektronicky 
samoštelovacím tlumičem ří-
zení a supersportovními gumi-
cemi od Bridgestonu, čili plná 
spokojenost.

Brzdy 8/8/8
Identická monobloková Bremba 
patří k zásadním inovacím po-

sledních generací. Suzuki zvo-
lila rozumně menší průměr ko-
toučů i pístků, než co používají 
třeba Ducati nebo KTM, a díky 
tomu jsou brzdy na gixxerech 
silné a citlivé, ovšem nikoli je-
dovaté. Pokud počítáte s čas-
tou návštěvou okruhů, doporu-
čuji vyměnit brzdové hadičky 
za opletené a hlavně brzdovou 
kapalinu za racingovou, jinak 
počítejte s propadáním páčky 
(u sériových motorek klasika).

Ovladatelnost 9/8/6
Tohle je dáno jak motory, tak 
„fyzickou konstitucí“. Na obou 
menších modelech Suzuki loni 
pořádně zapracovala a výsled-
kem bylo zeštíhlení o neuvěři-
telných devět, resp. osm kilo, 
a to z velké části na rotujících 
a neodpružených hmotách. 
Jak se šestka vodí, to nechápe-
te. Navíc když Suzuki v posled-
ních letech hodně vychytala er-
gonomii, že by se od ní málem 
Honda mohla učit. Ačkoli po-
čítat musíte s opravdu spor-
tovním posazem. Sedmpade je 
jen o ždibíček méně agilní, za 
čímž stojí větší setrvačné hmoty 
v motoru, ale zase je o to stabil-
nější, což mi na okreskách při-
jde důležitější.

Litr je – velký. Je velký na po-
měry své třídy, je obrovský proti 
menším sestřičkám. A je poho-
dlný, jako žádný jiný supersport. 
Před pár lety bych to bral jako 
negativum, teď jsem si ho bral 
na projížďku nejraději. Ovlada-
telnost je plus mínus stejná jako 

u ostatních litrů (dva metráky 
váhy, rotující hmoty velkého mo-
toru, sportovní geometrie), ako-
rát že tady nesedíte tak groteskně. 
A to jsem si přenastavil stupačky 
do vyšší a zadní polohy.

Město 6/6/6
Plichta, přestože se každá mo-
torka chová jinak. Šestka je ko-
lobrnda, vyhýbání se kanálům 
nebo ohnutí za roh je nejsnazší. 
Jenže jako u kterékoli jiné šesti-
stovky tady nepočítejte s velkou 
dynamikou – já jednou ve měs-
tě přesedl z litru a ten rozdíl byl 
ukrutný. Zase jste nejvíc v po-
hodě s dodržováním rychlosti.

Sedmpade je podobně ob-
ratná, ale její motor už zatahu-

je podstatně silněji a je to tako-
vá potvora ponoukavá. Na litru 
je lepší jezdit na pětku, abyste 
motor příliš nepodtáčeli, a zá-
tah je pochopitelně nejhutnější. 
Působí nejklidnějším dojmem 
(rozměry, posaz, hmotnost), 
nicméně často si kontrolujte 
tachometr – stačí trochu oto-
čit plynem, protože na semafo-
ru právě blikla oranžová, a v tu 
ránu letíte přes kilo.

Cestování 4/5/7
Pokud si rádi na víkend spakuje-
te pár věcí a vyrazíte na rychlej-
ší výlet, případně se občas chce-
te jen tak projet a poznat i něco 
jiného, než je asfalt na Dubé či 
v Buchlákách, je volba jasná – 
litr. Tohle je jeho parketa. Není 
to samozřejmě cesťák typu VFR, 
pořád mluvíme o superbiku, ale 
když si půjčím výraz z naší his-
torie, „s lidskou tváří“. Silný 
motor s těžkým převodem na 
dlouhé trase šetří palivo, když 

potřebujete předjet, jen otočíte 
plynem, když vám rupne v kou-
li, podřadíte a máte pod sebou 
raketu… Nechybějí praktické 
háčky na síťku, plechová nádrž 
s plastovým krytem vpředu po-
drží menší tankbag. Škoda jen, 
že motor kolem 120 km/h do-
cela brní.

Subtilnější sestřičky s pod-
statně sportovnější ergonomií 
se na dlouhé vejletění hodí jako 
kterýkoli jiný současný super-
sport (takže nehodí), pro sedm- 
setpadesátku hovoří silnější mo-
tor s těžším převodem.

sport 9/10/8
Okruh je místem, kde tyhle stro-
je pochopitelně dávají největší 
smysl. Šestistovka je jedním slo-
vem radost. Visíte buď na ply-

Rodinný podnik
Nikdo vám nedá na výběr tolik velkých supersportů jako Suzuki. Tuhle 
značku milujeme pro tu zarputilost, s kterou drží již 22 let v nabídce 
sedmsetpadesátku. My vlastně milujeme hlavně tu sedmsetpadesátku. Je 
ale skutečně tou nejlepší volbou pro každou příležitost?

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Michal Řádek, 
David M. Bodlák,  
autor, Bridgestone

suzuki GsX-R600/750

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
67 × 42,5/70 x 48,7 mm, kompresní poměr 
12,9:1/12,5:1, duální sekvenční vstřikování 
SDTV ∅ 40/42 mm se dvěma škrticími 
klapkami na válec, výfuková přívěra SET, 
automatická regulace volnoběhu ISC, 
sekundární spalování škodlivin PAIR, 
náporové sání SRAD, dvě motorové mapy 
S-DMS, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, antihoppingová vícelamelová 
spojka v olejové lázni, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa BPF ∅ 41 mm, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s tlumičem 
Showa, obojí plně nastavitelné (vzadu 
pomalá/rychlá komprese), elektronicky 
ovládaný tlumič řízení, brzdy vpředu  
2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové radiální 
monoblokové třmeny Brembo, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový třmen 
Nissin, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Parametry: délka 2030 mm, šířka  
710 mm, výška 1135 mm, sedlo 810 mm, 
rozvor 1385/1390 mm, úhel řízení 23,75°, 
stopa 97 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 
17 l, olejová náplň 2,9 l, užitečná hmotnost 
193/190 kg

teChniCké údaje

Objem 599/750 cm3

Výkon 92,5 kW/126 k@13 500

 110,3 kW/150 k@13 200

Točivý moment 69,6 nm@11 500

 86,3 nm@11 200

Hmotnost 187/190 kg (provozní)

Cena 299 900/319 900 kč

Jak se šestka vodí, to nechápete. 
Sedmpade je jen o ždibíček méně 
agilní, zato stabilnější. Litr je  
– velký! I to má ale své výhody

Šestka na okruhu, to je ztělesněná radost
Sedmpade vás nikdy neomrzí 

a tahle nová už vůbec ne

Šestistovku od sedmpade 
rozeznáte akorát podle barev

Od loňska jsou 600 i 750 menší a sportovnější než kdy předtím

Staré krosky 
v ČMN Shopu
Pokud máte rádi staré offroa-
dové stroje, sbíráte je nebo na 
nich dokonce závodíte, neměla 
by vám ujít nová kniha v našem 
shopu. Vydal ji CPress, jmenuje 
se jednoduše Terénní motocykly, 
má podtitul Historie, konstrukč-
ní změny a vývoj techniky do  
r. 1977 a autorem není nikdo 
menší než Pavel Husák. Více 
než třísetstránková připomínka 
techniky starých dob, kdy mo-

tokrosaři jezdili ve flanelových 
košilích, stojí bez jediné 250 ko-
run. jr

www.cmn.cz/shop
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inzerce

nu, nebo na brzdách, a malá le-
houčká motorka pod vámi dělá 
přesně to, co potřebujete. A ješ-
tě tak krásně ječí! Stopky, dio-
dy na řazení, ukazatel kvaltu, to 
tady využijete.

Pokud si myslíte, že litr bude 
svým silničnějším přístupem 
na okruhu mimo, jste mimo vy. 
Jasně že to není takový hopsá-
lek jako menší objemy, ale spe-
ciálně v Brně vám dokáže svý-
mi 185 koníky pěkně provětrat 
hlavu. Pro častější okruhové ná-
vštěvy by to chtělo zkrátit pře-
vody, také cítíte, že kolem osmi 
devíti tisíc je trochu díra, no 
a při tomhle krouťáku a výkonu 
už si říkáte, že by Suzuki koneč-
ně mohla namontovat kontrolu 
trakce. Jako závoďáka bych si ho 
nevybral, to mám jiné favority, 
nicméně pár okruhových dnů 

za rok si na něm užijete oprav-
du dosyta.

No a pak je tady GSX-R750. 
Svezete se jednou a pochopíte, 
co je nejlepší okruhová motor-
ka současnosti. Poměrem výko-
nu a hmotnosti má dynamiku 
podobnou litrům, a o co vám 
na rovince trhnou, to naženete 
na brzdách a v zatáčce. Na šes-
tistovce jsou delší rovinky nuda 
a s mrazením v zádech čeká-
te, až se přes vás litry přesypou 
(a jestli vás netrefí), sedmpade 
si užíváte v každém centimetru 
tratě. Jede dost na to, aby vás po 
pár dnech omrzela, a přitom je 
malá a obratná jako šestistov-
ka. Nešíří kolem sebe strach, ale 
nadšení. The Best!

Výkon/Cena 6/7/6
GSX-R je nejdražší z japonských 
šestistovek, jenže tady se baví-
me o rozdílu pár tisíc a Suzuki 
si to klidně může dovolit. Šestka 
je skvělá a třeba britský týdeník 

MCN ji druhým rokem vyhlásil 
za nejlepší stroj své kategorie.

Než Honda přišla s podzimní-
mi výprodeji, bylo GSX-R1000 
nejlevnějším litrem, a tady už 
se bavíme o desetitisícových 
rozdílech. Oukej, z elektronic-
ké výbavy nemá kromě palivo-
vých map nic, ale je to poslední 
superbike ze staré školy vhodný 
i pro „normální ježdění“ a pro 
toho, kdo střídá silnici a okruh, 
to bude výborná motorka. Zda-
leka není outsider!

Purističtí sportsmeni ale mají 
jedinou volbu, a ta se jmenuje 
GSX-R750. Vlastně bych mar-
ně hledal důvod, proč si koupit 
šestistovku, když za malý pří-
platek mám motorku, která se 
vodí úplně stejně, ale jede bez-
mála jako litr. Kdo tohle pocho-
pí, bude nejšťastnějším super-
sportařem dnešní doby. 

Motocykly do testu zapůjčila 
firma suzuki Motor Czech.

suzuki GsX-R1000

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
74,5 × 57,3 mm, kompresní poměr 12,9:1, 
duální sekvenční vstřikování SDTV  
∅ 44 mm se dvěma škrticími klapkami na 
válec, výfuková přívěra SET, automatická 
regulace volnoběhu ISC, sekundární 
spalování škodlivin PAIR, náporové sání 
SRAD, tři motorové mapy S-DMS, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
antihoppingová vícelamelová spojka 
v olejové lázni, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa BPF ∅ 43 mm,  
zdvih 120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Showa, zdvih 130 mm, obojí 
plně nastavitelné (vzadu pomalá/rychlá 
komprese), elektronicky ovládaný tlumič 
řízení, brzdy vpředu 2 kotouče  
∅ 310 mm, čtyřpístkové radiální 
monoblokové třmeny Brembo, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový třmen 
Nissin, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/50ZR17, lité ráfky 3,50“/6,00“

Parametry: délka 2045 mm, šířka  
705 mm, výška 1130 mm, sedlo 810 mm, 
rozvor 1405 mm, úhel řízení 23,5°, stopa 
98 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 17,5 l, 
užitečná hmotnost 187 kg

Objem 999 cm3

Výkon 136 kW/185 k@11 500

Točivý moment 117 nm@10 000

Hmotnost 203 kg (provozní)

Cena 344 900 kč

teChniCké údaje

V PŘÍŠtÍCh ČMn
Máme pro vás exkluzivní testy továrních superbiků od Aprilie, BMW, Hondy, Kawasaki i Suzuki. Titul získal Max 
Biaggi, ale bylo to těsné. Kdo by si to podle vás zasloužil víc? A která motorka je skutečně nejlepší? 
 Pište na e-mail redakce@cmn.cz nebo www.facebook.com/cmn.cz

Ondřej Poláček: Teprve se chystaj 
určitě,když začli s naháčema,je to jen 
otázka času,i když supersporty nejsou 
momentálně úplně nejoblíbenější druh.
Sport navždy!!! ¦
Marek K-pax Coufal: Bohuzel jak to neni 
presne 600 nebo 1000, tak mate smulu:((

Mick Kawasaki: Proto jsem zakoupil 
Suzu,750 je nádhera!!!
Marek Kučera: Škoda, je to velice 
zajímavá třída :)
@Ladislav: Náhodou tendle model je 
nejhezčí, ještě to byl kus motorky.. :))
Ladislav Chadas Tůma: 750 fakt mazec, 

i když mám už babičku 2000
Jiří Souček: Nikdo jinej na ni nemá :-D
Míla Bak Janoušek: Za vsechno muze 
Dorna... 
Michal Zayf Ondruš: Je to škoda, taková 
ZX7R 2012 by mohla být fajn :)
Jencek Tesařík: Správný superbike :-)

VaŠe Ohlasy
Podle nás je 750 the best. Ptali jsme se vás na FB, proč nikdo další nevyrábí 
šestistovku, sedmpade i litr, stejně jako Suzuki GSX-R?  (8. listopad)

Litr je velký a komfortní, ale 
dokáže vystrčit drápy! Má i velký 

potenciál pro ladění na závody

Litr pro letošek přišel o jednu koncovku výfuku 
a navíc dostal monoblokové brzdiče

Palubka je u všech tří strojů podobná. Je hezká, 
přehledná a nabízí ukazatel zařazeného kvaltu i stopky


