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Malá i velká Inazuma jsou 
skoro k nerozeznání, 
rozdíl je víceméně jen 
v tom, že sedmpade jez-

dila od roku 1997 a velká od roku 
1999. I když zvěsti o tom, že malá 
Inazuma přišla na svět ještě o dva 
roky dříve, nejsou úplně mimo 
mísu – vyznat se v modelech, které 
jezdily a jezdí na japonském trhu, 
je poměrně složité a anály Suzuki 
hovoří jako o startovacím už o le-
topočtu 1994, kdy zároveň zapla-
vily trh GSF Bandity.

Klasický ROCK
Inazuma je designově dle mého 
oka velmi podařená motorka, na 
nic si nehraje a využívá velmi de-

centní formou všechny klady úpl-
ně jednoduché koncepce. Však 
také v nabídce Suzuki měla oslovit 
ty, kterým byl Bandit příliš spor-
tovní – byl to vlastně přímý kon-
kurent Yamahy XJR.

Ocelový rám není tak avant-
gardní v oblasti nádrže jako 
u Banditů, nádrž není přilepená 
sportovně svrchu, ale užší stavbu 
rámu krásně poklasicku překrý-
vá. Nádrž má jednoduché kulaté 
tvary a trošku banánové prohnu-
tí, což připomíná staré časy a café, 
nikoli latte, ale café racery. Kla-
sické odkoňované vzduch-olej  
GSX-R750/1100 z konce osmde-
sátek vzhledově krásně zapadá, 
stejně jako obyčejné kulaté chro-
mované světlo, obyčejné kulaté 
chromované budíky, obyčejná ne-
rezová výfuková koncovka typu 
bojler či obyčejné dvě zadní pru-
žicí jednotky.

Dvanáctistovku poznáte pod-
le zlatých výkonnějších čtyřpís-

tových Brembo kusadel na před-
ku (místo menších černých 
dvoupístů na 750) a v sérii leště-
ných bočních víček na motoru. 
Trošku jinak je čalouněné sedlo. 
Jinak máte u obou verzí vše stej-
né – podvozek, hranatá zrcátka, 
malý olejový chladič, hliníko-
vou kývačku, madlo pro spolu-
jezdce i přítomnost centrálního 
stojanu.

Řemeslo se raduje
Je to jedna z posledních motorek, 
na které vidíte řemeslo. Rám je 
ocelový a leskle barvený, svary pa-
rádní, žádné dnešní matné ošou-
patelné a rychlestárnoucí módní 
matné povrchy. Žádný z detailů 
dílů stroje není ani extrémně dra-
hý, ani odfláknutý, motorka jako 
celek působí robustně a dospěle. 
Je to mašina, za kterou se prostě 
nebudete stydět.

Je velmi pohodlná a dává dojem 
bezpečí a klidu. U sedmpade je to 
způsobeno poměrně velkou ab-
sencí výkonu (na kredit životnosti 
agregátu) a měkkým podvozkem 
– 86 koní a 67 Nm opravdu není 
ke kilům a velikosti stroje žádná 
ultrahodnota a když pojedete na-
ložení, budete muset častěji pod-
řazovat o dva kvalty.

Dvanáctikilo je samozřejmě 
v pohodě, to má síly o ohromný 
kus víc. O dost líp brzdí na předku, 
ale silné čtyřpísty zase nepobírá vi-
dlice, kterou ostrým brzděním za-
píchnete natvrdo do dorazů.

Spotřeba se díky karburáto-
rům a seřízení hodně liší. Bohu-
žel nějaký enormní rozdíl mezi 
oběma motory ve spotřebě není, 
jelikož sedmpade je dost slabá, 
a tak jí dáváte i při normální jíz-
dě daleko víc nažrat. Dvanáctka 
běží volně a pokud do ní nelijete 
pořád plný plyn, není důvod, aby 
žrala. U Banditů je to nemlich 
totéž. Dá se jezdit prdlavka za 
pět a půl na stovku nebo za de-
set při plném plynu. Běžných  
6–6,5 l/100 km umí oba stroje 
při plus mínus předpisové jízdě 
v klidu.

Kvalitní gumy nutnost
U dvanáctistovky motor funguje, 
ale o to víc běduje podvozek. Stav-
ba stroje nepatří samozřejmě jako 
u žádných jiných ocelových nahá-
čů ve vyšších rychlostech k nej-
klidnějším, ovšem rámu nejvíce 
hatí jeho práci pérování. Přední 
vidlice je stejně žalostná jako na 
všech Banditech, přítomnost zad-
ních teleskopů bez přepákování 
citlivosti a progresivitě také moc 
nepřidala. Kdo normálně jezdí, 
podvozek ocení naopak jako vel-
mi komfortní a pro české silnice 
poměrně dost chápavý. Jakmile ale 
nasadíte do zatáček, musíte mít as-
poň hodně dobré obutí – na to je 
stroj citlivý. Stroj se začne se svými 

kily zneklidňovat a měkké pruži-
ny a chabé tlumení bez možnosti 
zásadní regulace hmotnost prostě 
neukočírují. Samozřejmě jde pod-
vozek přepružinovat – mašina zís-
ká na svižnosti, ale ztratí své kouz-
lo rozvážnosti.

Problém mohou mít vyšší po-
stavy, stroj je sice dlouhý, ale jak-
mile ho zasednete, nemusíte mít 
ani moc těžkou tandemistku, 
bagáž, ani velký oběd v žaludku, 
ale stroj si prostě sedne. Při parko-
vání pak máte chodidla na zemi, 
kolena u brady a pošlapující ob-
kročmo velké nádrže tak nedů-
stojně vypadáte jako mimino na 
plastovém odstrkovadle.

Bude i po letech
Inazuma je motorka, která vám už 

neztratí moc z ceny, pokud bude 
pěkná a vy ji nezničíte. Spolehli-
vá bude i za dalších deset, patnáct 
let a vzhledově rozhodně neura-
zí. Navíc jich není tolik jako Ban-
ďourů, které tak trochu nahradily 
Jawy 350. Motor Inazumy je věč-
ný, elektronika kromě zapalování 
a přerušovače blinkrů pod plasty 
žádná není. Nemá se co pokazit. 
A je to pěkná motorka. 
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Zdravím,
mám problém. Asi před měsícem jsem 
koupil ojetou Yamahu Thunderace a po 
několika jízdách jsem zjistil, že mi do-
cela žere olej – zhruba 0,8 litru na 1000 
kilometrů. Neporadili byste mi, co teď 
s tím?  Jirka G.

Tento dotaz má dvě roviny, právní 
a technickou, a bohužel ani v jedné 
situace nevypadá nejlíp. Předně je 
to otázka právní. Tady je zákon na 
tvé straně, neboť podle § 597 Ob-
čanského zákoníku „jestliže doda-
tečně vyjde najevo vada, na kterou 
prodávající kupujícího neupozor-

nil, má kupující právo na přimě-
řenou slevu ze sjednané ceny od-
povídající povaze a rozsahu vady“. 
Jinými slovy prodávající odpovídá 
za skryté vady, které měla motorka 
v okamžiku prodeje a na které ku-
pujícího neupozornil. Předpokla-
dem ovšem je, že v kupní smlouvě 
není nic o zvýšené spotřebě oleje. 
Pokud ano, měl bys smůlu úplně. 

Ale ani v případě, že ve smlouvě 
nic takového není, zdaleka nemáš 
vyhráno. Sám asi víš, jaké je to v té-
hle republice s vymahatelností prá-
va. Nejlepší by bylo se s prodávají-
cím dohodnout, protože zvýšená 
spotřeba oleje obvykle nebývá zá-
vadou, která se vyskytne ze dne na 
den, takže s největší pravděpodob-
ností o tom musel prodávající vě-
dět. Ale pokud prodávající nebude 
reagovat, nezbude ti než si nechat 
zpracovat znalecký posudek. Do-
kázat, že závada byla už při prode-
ji, asi nebude problém, ale pokud 
se s prodávajícím ani potom nedo-
hodneš, nezbývá než se obrátit na 
soud. Náklady na advokáta a zna-

lecký posudek lze ovšem v rámci 
oprávněné reklamace uplatnit. 

Když se teď na tvůj problém po-
díváme po technické stránce, také 
nic moc. Spotřeba oleje může být 
hodně závislá na stylu a způso-
bu jízdy, také se může poněkud 
zmenšit použitím hustšího oleje, 
ale pokud jde o Yamahu Thunder- 
ace, tak u nich je vysoká spotřeba 
oleje známým problémem. Navíc 
je to závada, jejíž odstranění není 
levné. Lze sice změřit míru opo-
třebení pístních kroužků (viz obr.), 
obvyklou příčinou však nejsou 
opotřebené pístní kroužky nebo 

netěsnící gufera na dřících ventilů, 
ale je to velká axiální vůle pístního 
kroužku v drážce pístu, kdy jeden 
nebo oba těsnicí kroužky při po-
hybu pístu jezdí ve svých drážkách 
nahoru a dolů a tím vlastně pum-
pují olej do spalovacího prostoru. 
Z toho vyplývá, že nepomůže pou-
ze výměna kroužků, že se musí vy-
měnit kompletně celá sada pístů. 
Přitom bych doporučil vyměnit 
pro jistotu i gufera na dřících ven-
tilů, ale otázkou je, nakolik se tato 
oprava vyplatí u motocyklu, který 
má dnes na trhu hodnotu kolem 
50 000 Kč. 

Motorka „žere olej“

inzerce

Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Tento týden 
odpovídá Milan 
Štumpa, vedoucí 
servisu Y moto 
Praha, s.r.o.

Připravuje: L. Záruba

technická poradna

Poslední správný 
ocelový naháč

Nevystoupily ze 
stínu Banditů

kouzlo rozvážnosti

Krásné mašiny, které na nadvládu Banditů 
nestačily. Měly sice konkurovat obdobným 
„klasickým“ strojům jiných značek, ale pomyslné 
jméno jako Hondy CB si nikdy nezískaly.

Jakub nič
jakub@cmn.cz

foto: archiv

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
kvalita, zpracování  
Výkon/cena 

Václav Šťastný
vedoucí servisu Mot Art

Motoru dopřejte co 6000 km olej a fil-
tr, každých 12 000 km měňte vzducho-
vý filtr a ve stejnou dobu měřte venti-
lové vůle. Motor má postaru šroubečky, 

takže jsou kontroly častější, ale daleko 
méně nákladné, a trochu zručný kluk si 
to dovede udělat doma sám. V zásadě 
je údržba stejná jako u Banditů a ostat-
ních Suzuk se starými motory. Obecně 
tyto motory dovolují dost velké úpravy 
a hodně toho vydrží.

seRvis a pROBlémy

Absolutní hodnocení ČMN: 
 Výroba: GSX750  1997–2002
  GSX1200  1999–2002

Cena: od 50 000 Kč

hOdnOCení

TeChniCKé údaje

suzuki GsX1200 inazuma

Motor: čtyřdobý, vzduchem a olejem 
chlazený řadový čtyřválec, DOHC/4, 
vrtání × zdvih 79,0 × 59,0 mm, 
kompresní poměr 9,5:1, karburátory 
Keihin CVK32, elektrický startér, mokrá 
vícelamelová spojka, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

podvozek: dvojitý kolébkový ocelový 
rám, vpředu teleskopická vidlice 
∅43 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s dvěma jednotkami Showa, nastavitelné 
předpětí a komprese, brzdy vpředu 
2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 240 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
120/70-17, vzadu 170/60-17

rozměry: délka 2140 mm, šířka 
780 mm, výška 1100 mm, nádrž 18 l

Objem 1157 cm3

Výkon 100 k@8500
Točivý moment 97,6 nm@8500
Hmotnost 210 kg (bez náplní)
Spotřeba 5–7 l/100 km

Dvanáctistovku poznáte podle zlatých 
třmenů a stříbrných vík motoru

Sedmpade – nastavením a výkonem 
staromládenecká motorka


