
Suzuki DL 650    
   V-Strom  

Při představení oblíbených SV 
650 a SV 650S se Suzuki 
hodně vytáhla. Dvouválec 

v příhradovém hliníkovém svařenci se 
díky svojí ovladatelnosti, příjemnému 
pocitu v sedle a ceně usadil na jednom 
z předních míst ve své kategorii. 
V továrně si asi řekli, že když se jim 

šestpade tak vyvedla, co ji nepřebalit 
a neprodat ještě někomu. V poslední 
době se začala pěkně množit ces-
tovní (ne)endura, kam se dvouválec 
určitě hodí, hlavně když už má Suzuki 
zkušenosti s větším V-Stromem. 
Ten je sice super, ale pro menší 
jezdce je těžký a vysoký. Méně 

zkušené jezdce by mohl zle ztrestat 
i hodně dobře jedoucí motor, který je 
jednou z nejostřejších jednotek mon-
tovaných do cestovních „vysokozdvi-
hů“. A protože se v továrně suzy 
vyskytuje jeden z nejlepších 
dvouválců střední kategorie (řeč 
je o motoru SV650), nebyl důvod 
se do zmenšeniny litrového DL 
nepustit. Na konci vývojového 
cyklu tak stojí stroj, který 
si zachoval dobrou ovla-
datelnost a přidal schopnost 
tě pohodlně dovézt do dálek, 
o jakých se SV ani nezdálo.

Lehčí než se zdá
Tvary a koncepce šasi byly převzaty 
od velkého bratra DL 1000, stejně 
jako kapoty, jejichž rysy vyvolávají 
vzpomínku na androida Krytora ze 
seriálu Červený trpaslík. Stavba 
mašiny je nižší než u litru, takže tře-
ba při parkování se s ní manipuluje 
o hodně líp než se stejně zaměře-
nými litry. Výhodou taky je, že sedlo 

není bůhvíjak vysoko a nemusíš 
jezdit s chůdama na nohou, aby ses 
na světlech neskácel na zem. Na 
motorku si s klidem vlezou i holky 

a prckové 
nebudou muset 
při každém nasednutí 
přemítat nad komple-
xem méněcennosti. Vel-
kou otázkou je, kam šestpade 
zařadit. Hodně lidí jí určitě ihned 
nacpe do krabice s nápisem 
„cestovní endura“, ale motorka 

Další z rodu

Jsou dvě možnosti, jak se bude osud 
šestpade dál vyvíjet. Buď se bude pro-

dávat stejně špatně jako známý „všelék“ 
Herbalife a konstruktérspáchá haraki-

ri. Nebo se po něm v salónech jen zaprá-
ší, ostatní značky ho začnou kopírovat 

a z potenciální mrtvoly se rázem stane 
hrdina dne a co víc, možná ho pan ředi-

tel dokonce osobně pochválí.
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 Suzuki DL 650  
 V-Strom
motor	 čtyřdobý	kapalinou 
		chlazený	dvouválec	do	V,	DOHC/4
objem	 645	cm3

vrtání	x	zdvih	 81	x	62,6	mm
výkon	 v	době	vydání	neudán
točivý	moment	v	době	vydání	neudán
kompresní	poměr	 11,5:1
plnění	motoru	 vstřikování
startér	 elektrický
převodovka	 šestistupňová
brzdy	vpředu/vzadu	2	kotouče 
 Ø 310	mm,	dvoupístkový	třmen 
	 /1	kotoučØ 260mm,	 
	 jednopístkový	třmen
rozvor	 1540	mm
výška	sedla	 820	mm
suchá	hmotnost	 189	kg
objem	nádrže	 22	l
cena	 234	900,-Kč
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je spíš cestovatel za dobrodruž-
stvím s velkou chutí do sportu. Při 
srovnání 650 a litru dojdeš k závěru, 
že překlápění je díky nižší hmotnosti 
a nižšímu těžišti jednoduší. I když 
je šestpade oproti tisícovce lehčí 
zhruba o 20 kilo, v zatáčkách se 
zdá, že menší bratr shodil o něco víc 
(nižší těžiště a menší gyrospopický 
efekt rotujících součástek motoru se 
někde objevit musí). V-Strom 650 
je navíc hbitější, ale trochu horší je 
stabilita. To se dá vyřešit přitvrzením 
pérování, protože motorka se pak 
začne chovat dobře jak v zatáčkách, 
tak při rychlé jízdě na rovnině.

S terénem opatrně
Rád bych zdůraznil, že zatím ani 
jednou nezaznělo slovo terén, off-road 
nebo nedejbože motokros, při jehož 
vyslovení se začne V-Strom chovat 
podobně jako upír při uzření dubové-
ho kříže. Budeme-li ale jako terén brát 
i udusanou polní cestu, pak se už za-
číná karta obracet. Přední devatenác-
tipalcový ráfek dokáže na podobných 
asfaltuprostých komunikacích držet 
stroj v požadovaném směru a díky 
dobré geometrii se zde suza dá i řídit, 
a to bez výrazných známek nestability. 
Olejová vana, převodovka i výfukový 
svod z předního válce jsou od kamenů 
dostatečně daleko, takže dokud se 
nedostaneš do terénu v pravém slova 

smyslu, můžeš jet v klidu. Žádný duší 
endurista si ale šestpade stejně asi 
kupovat nebude, takže není pravděpo-
dobné, že by typický člen V-Stromovy 
cílové skupiny dostal stroj někam 
za hranice jeho terénních možností. 
Geometrie, která nezklamala na polní 
cestě, se ukázala dobře i na silnici. Na 
obou závěsech se dá ladit předpětí 
pružin a i když přední vidlice vypadá 
jak nohy Somálce, dokáže kolo vést 
s jistotou. Přední brzdy odpovídají na 
zmáčknutí páčky extrémně rychle, ale 
příjemně citlivě. 

Středa, plynu je třeba
Véčkový motor je na pohled stejný 
jako u SVčka, ale má několik odliš-
ností, jako například jinak profilované 
vačky a přemapované vstřikování. 
Jiné je taky sání a výfuk a všechny 
změny se soustředily na mohutnější 
odpal ze spodních a středních otá-
ček, kde agregát na plyn odpovídá 
opravdu hodně dobře. Podle továrny 
došlo ke zvýšení výkonu v pásmu 
4-6000 otáček o pět procent. Úpravy 
motor trochu zjemnily a sebraly mu 
část jeho ostrosti, která se pře-
transformovala do sice tupějšího, 
ale mohutnějšího tahu ve středních 
otáčkách. Zvýšenou odezvou ve 
středních otáčkách je oproti SV horší 
vršek, který tě ale i tak dokáže vyslat 
vpřed svižným tempem. Za to, že se 
motoru nechce do otáček tak jako 

původní šestpade, stojí také 
fakt, že V-Strom má o 4 % 
těžší kliku. Převodovka 
zústala stejná a nárůst 

hmotnosti byl přelstěn krat-
ším sekundárním převodem, 

takže akcelerace se oproti SV 
nijak výrazně nezhoršila. V porov-

nání s V-Stromem 1000 jede 650 
znatelně jemněji a taky o hodně míň 

vibruje, protože oproti litru je do 
sedmi tisíc skoro jak elektro-

mobil. To, že motor není tak 
ostrý, s sebou nese přínos 

v podobě pravděpo-
dobného prodloužení 

životnosti, takže 
zatímco majitel SV 
bude někde shánět 
motor, pilot stejně 
jetého V-Stromu si 
bude v klidu měnit 
olej a najíždět další 

a další kilometry.

Vítr jako by nebyl
Stejnou tuláckou povahu jako motor 
má i sedlo, do kterého se v Praze 

zaboříš a v Bratislavě si budeš říkat, 
že by ses jel ještě projet. Za faktem, 
že stroj se ti bude těžko opouštět 
stojí i vychytaná ochrana proti 
větru, o kterém se po cestě moc 
nedozvíš. Plexi žene běžící 
vzduch nad horní část těla a i když 
se štítek dá nastavit, brzy zjistíš, 
že zlatá střední cesta je přeci jen 
nejlepší. U nádrží cesťáků platí, že 
čím větší, tím lepší, protože když 
budeš co chvíli zevlovat u benzínky, 
nikam nedojedeš. Šestpade má 
dvaadvacetilitrovou bandu, která 
vzhledem k umírněné hladovosti 
agregátu postačí na hodně dlouhou 
trasu (podle továrny ujedeš na plnou 
nádrž 320 km). Zato pod sedlem není 
zrovna prostorno a pokud necestuješ 
pouze s kartáčkem na zuby (pastu 
vždycky někde vysomruješ), nezbyde 
než vetknout část investic do kufříků. 
Jeden z nich se dá hned uchytit na 
hliníkový držák za sedlem spolujezd-
ce, který se může za jízdy držet jeho 
konstrukce. Horem vedený výfuk je 
zastíněn tak, aby si o něj biologický 
batoh nepopálil nohy. V případě, že 

si za tebe spolujezdec fakt sedne, 
můžeš využít možnosti utužit si zadní 
předpětí pomocí jednoduše přístup-
ného kolečka, což je trik použitý už 
na litru. S odezíráním údajů z palubky 
není žádná obtíž, a to jak u otáčko-
měru s tachem, tak u kontrolek. 
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