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A  krok to nebyl vůbec 
špatný, už jenom proto, 
že přesně takovýto stroj 
v nabídce Suzuki tak ně-

jak chyběl. Šestkové GSR, pak 
až B-King, a jinak Banďouři, 
jenže to je trošku jiná katego-
rie (víc pohodovější charakter). 
Žádný ostřejší naháč střední 
třídy, který by mohl nastoupit 
do boje o přízeň zákazníků Su-
zuki a také proti výše jmenova-
ným konkurenčním strojům.

Levná, ale povedená
Na první pohled vypadá GSR 

hodně cool. Kompaktní a štíh-
lá stavba, ostře řezané kapoty, 
žádné zbytečnosti. Ovšem na 
druhý pohled i těm méně zku-
šeným dojde, že se někde šetři-
lo. A Suzuki se tím ani netají.

Jedním z důležitých aspek-
tů při vývoji GSR750 byla jeho 
koncová cena. To vše má ale 
pak logicky za následek, že toho 
od nového GSR ve � nále až to-
lik nečekáte. Jenže, v dnešní 
době se špatné motorky nedě-
lají (alespoň ne v zemi vycháze-
jícího slunce) a i když inžený-
ři sáhli po úsporných řešeních, 
ve � nále vás GSR může spíš 
příjemně překvapit, než že bys-
te odcházeli s brekem. Všechno 
dohromady totiž vcelku pěkně 
funguje.

Naše první seznámení to jen 
potvrdilo. To když jsme za-

vítali na mostecký autodrom 
a s ostatními pozvanými no-
vináři měli možnost si tento 
stroj vyzkoušet v plném zatíže-
ní už na začátku letošní sezony. 
A světe div se, motorka nás fakt 
nezklamala. Štíhlá, ovladatel-
ná, se sametovou převodovkou, 
motorem, který do toho obstoj-
ně šlape, a ani s brzdami to ne-
bylo tak zlé, jak by se na první 
pohled mohlo zdát (a že tyhle 
dvoupístky Tokico nikdy neby-
ly vzorem síly). Takže, když to 
vezmu kolem a kolem, hodně 
velké překvapení a důkaz (mís-
to slibů), že v Suzuki vědí, co 
dělají. Také proto jsem se těšil, 
že o pár týdnů později budeme 
mít GSR na delší dobu a že bude 
možnost s ním vyrazit i do běž-
ného provozu, kde se budete 
pohybovat spíš než na závod-
ní trati.

Městská štika
Na znovuseznámení s géeserem 
na mě čekala jízda po ucpané 
Praze. Tady není moc dospě-
lých motorek, na kterých by vás 
to bavilo. Na GSR se ale kupo-
divu do neprůchodných ulic 
vydáte s chutí znovu. Už jenom 
vzpřímený posaz (u mě jakož-
to dlouhána lehce nahrbený do-
předu) nahrává k dobré kontro-
le nad strojem v nejrůznějších 
situacích. Motorka je lehoučká 
a obratná, řídítka jsou užší, tak-
že se vlezete skoro všude, kam 

se vám zachce, spojka jde jak 
po másle, brzdy nejsou jedova-
té a ten kultivovaný projev mo-
toru vás zpočátku ani nenutí ni-
jak kravit. Ideální to kombinace 
na proplétání se zahuštěnými 
tepnami velkoměsta. A dokud 
nebudete mít prostor nebo ne-
budete chtít porušovat doporu-
čená a orgány hlídaná pravidla 
silničního provozu, bude vše 
tak, jak má být.

Problém ovšem nastává ve 
chvíli, kdy se necháte unést. To 
když se před vámi otevře kus 
rovinky a nejlépe, když zrov-
na stojíte jako první v řadě na 
semaforu. Motor má optimál-
ní teplotu a vám hlodá červík 
v hlavě, co se bude dít, až tu 
jedničku roztočíte do plna. Ten, 
co jel na červeném GSR po zad-
ním a řadil za dvě, zatímco se 
ostatní řidiči teprve rozjížděli, 
to jsem nebyl já... Každopádně 
jakmile vás tohle začne hodně 
bavit, je čas namířit si to někam 
z města ven, do zakroucených 
silniček, kdesi mimo živočišný 
druh homo sapiens. A pokud se 
budete chtít teleportovat rych-
leji, asi vám nezbude nic jiné-
ho, než to chvilku přetrpět po 
dálnici.

Umírněný superbike
Na tuhle rundu už GSR moc 
stavěné není. Vlastně je, do 
legálních 130 km/h žádný vět-
ší problém, jen se budete mu-
set víc držet a nejspíš vás bude 
trošku bolet za krkem. Pokud 
ale budete pospíchat, musí-
te se přišpendlit k motorce 
a srůst s ní v jedno tělo, abyste 
alespoň trochu zmírnili útoky 
nárazového větru. Štítek, kte-
rý je součástí čelní kapotky, 

totiž chrání hlavně přístro-
jovku, nikoliv vás, a jakmi-
le do toho ještě začne foukat 
nevhodným směrem, budete 
v tu ránu tím nejpoctivějším 
motorkářem široko daleko. 
To je ale úděl všech nestydatě 
odhalených motorek a rych-
lost je zde to poslední, o co by 
tu mělo jít.

Srdce GSR pochází z po-
sledního žijícího superbiku 
GSX-R750, modelový rok K5. 
Akorát si ho inženýři vzali do 
parády a trošku usměrnili jeho 

temperament, takže netočí ne-
smysl, ale zato má dost síly ve 
středním pásmu. Řekl bych, že 
až dost, protože na jedničku 
jde GSR na zadní jenom ply-
nem, aniž byste si museli nějak 
pomáhat spojkou. Prostě mu 
naložíte a za chvilku koukáte 
přes budíky. Když se nepodě-
láte, můžete si s klidem přeřa-
dit za dvě, za tři... Co se týče 
jízdy po městě, zde ani nemu-
síte podřazovat, povolených 
50 km/h zvládá GSR klidně na 
šestku a za hranicí obce sta-
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S DOSTATKEM SEBEVĚDOMÍ

Nahatá střední třída patřila dlouhá léta jen Kawě, která se svým Zedem 
neměla prakticky žádnou přímou konkurenci. Minulý rok však do těchto 
vod vstoupila Yamaha se svým osmistovkovým FZ8 a letos i Suzuki se 
svou novou zbraní – GSR750.

PŘÍMÍ KONKURENTI

Kawasaki Z750R
Objem 748 cm3 • výkon 106 k@10 500 
• krouťák 78 Nm@8300 
• hmotnost 226 kg (provozní) 
• nádrž 18,5 l • výška sedla 825 mm 
• cena 209 900 Kč

Yamaha FZ8
Objem 779 cm3 • výkon 106 k@10 000 
• krouťák 82 Nm@8000 
• hmotnost 211 kg (provozní) 
• nádrž 17 l • výška sedla 815 mm 
• cena 217 990 Kč

David M. Bodlák
david@cmn.cz

foto: autor, Jakub Nič, 
Jan Rameš

VERDIKT

Suzuki GSR750
Motor 8/10
Podvozek 6/10
Brzdy 5/10
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Cestování 6/10
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Kokpit je přehledný, větrný štítek 
chrání akorát přístrojovku

Na první pohled vás upoutá agresivní 
design. Ze třech barevných provedení, 
která jsou letos v nabídce, červená 
rozhodně vede
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čí jen otočit pravou rukojetí 
a jste fuč. Tady si zkrátka uži-
jete hodně srandy a díky pře-
hledné přístrojovce budete mít 
dokonalý přehled o všem v ja-
kémkoliv režimu. Hlavně uka-
zatel zařazeného kvaltu, který 
se ve strojích Suzuki zabydlel 
již před kolika lety, budu zase 
a opět chválit. Jinak samozřej-
mě přístrojovka umí vše, co 
může jezdec potřebovat, takže 

se kromě nezbytných funkcí 
dozvíte průměrnou spotřebu, 
stav paliva i provozní teplotu 
motoru.

Čtyři pístky stačí, drahoušku
Hmotnost GSR, která je něco 
málo přes dvě stě kilo, není až tak 
hrozná, když vezmete v úvahu, že 
je na motorce použit ocelový rám 
a železná kyvka. Přední obrácená 
vidlice a stejně tak zadní centrá-

la umožňují nastavit akorát před-
pětí (pro většinu jezdců ažaž) 
a podvozek je celkově naladěn 
trochu natvrdo (dle připomínek 
drobnějších jedinců muší váhy). 
To se hodilo na okruhu a hodí se 
to i na silnici, když opomenu čes-
ké pasti na mamuty a legální ve-
řejné polygony. Prostě si musíte 
najít ty správné cesty, kterými se 
chcete vydat, nikoliv proto, abys-
te to přežili, ale abyste si to užili. 
Já vyzkoušel téměř všechny dru-
hy povrchů a dovolím si říct, že se 
to dalo. Samozřejmě nejklidněj-
ší a nejhodnější je GSR na pěkné 
silnici, kde vám ukáže svůj tem-
perament, a pokud ho podrží-
te pod krkem, pěkně se svezete. 
Na horších komunikacích musí-
te počítat s nějakou tou nervozi-
tou, která se ale dá ještě pořád ak-
ceptovat.

Zato brzdy, ty bych ještě před 
prvním svezením neakcepto-
val ani náhodou. Přeci jen osa-
dit v dnešní době 106koňovou 
sedmsetpadesátku se sportovní-
mi ambicemi čtyřmi pístky na 
celém předku, když standard-
ně na kdečem je pístků osm, to 
mi připadne jako velký úlet. Ale 
světe div se, zrovna na GSR ty 
brzdy zas až tak špatné nejsou. 
Jasně, zapomeňte, že vám při 
zmačknutí páčky jedním prs-
tem polezou oči z důlků a ještě 
se budete bát, kdy už to ta přední 

guma neunese a půjdete na drž-
ku, ale brzdí to. Zastavit s tím šlo 
jak na okruhu, tak i na silnici, ale 
čtyřpístkové třmeny by rozhod-
ně nebyly od věci, páni inženýři. 
Nicméně chápu, cena…

Co se týče zpomalování, ne-
zmínil jsem zatím jednu pod-
statnou věc. GSR je vybavené 
antihoppingovou spojkou a to 
je pecka. Když si představíte, že 
tohle chybí ve strojích, jako je 
např. masakrální Ducati 1198, 
tak za tohle má GSR plný počet 
bodů. A funguje to výtečně.

GSR překvapilo
Při podrobném ohledání je znát, 
že se koukalo na cenu, ale při jíz-
dě je to nakonec mnohem lepší, 
než byste čekali. Na mě GSR udě-
lalo dobrý dojem už na jaře na 
okruhu, a na silnici, kde s motor-
kou ani na limit jít nemůžete, mě 
bavilo ještě víc. Když si k tomu 
připočtete cenu, která je jen lehce 
přes dvě stě tisícovek, není to vů-
bec špatná volba.  

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Suzuki Motor Czech.
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Rozpočtový, ale vcelku 
fungující podvozek

Kapoty s ostře 
řezanými rysy

Skvěle poladěný 
motor ze superbikuSuzuki GSR750

ZELENÁ PRO VAŠE PLÁNY
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Dovozce:
Finanční partner:

WWW.KYMCO.CZ   //   PROSTĚ TO ZKUS.

TEAM EXPLORER.

Připojitelný náhon předních kol

Nezávislé zavěšení zadních kol 
s příčným stabilizátorem

Homologace pro dvě osoby

Extra sedačka pro spolujezdce

Metalická barva

MXU 500 irs 4x4 DX


NOVINKA! 

Doporučujeme helmy a příslušenství 

Cena 169.990,-     Kc

inzerce

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki GSR750

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
72 × 46 mm, kompresní poměr 12,3:1, 
vstřikování SDTV ∅ 32 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice ∅ 41 mm, vzadu 
ocelová kyvná vidlice s jedním tlumičem, 
obojí nastavitelné předpětí, brzdy vpředu 
2 kotouče ∅ 310 mm, dvoupístkové 
třmeny Tokico, vzadu kotouč ∅ 240 mm, 
jednopístkový třmen Nissin, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 
3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2115 mm, šířka 785 mm, 
výška 1060 mm, sedlo 815 mm, světlá 
výška 145 mm, rozvor 1450 mm, úhel řízení 
25,33°, stopa 104 mm, nádrž 17,5 l, 
nosnost 190 kg

Barvy: červená, bílá, černá

Objem 749 cm3

Výkon 78 kW/106 k@10 000

Točivý moment 80 Nm@9000

Hmotnost 210 kg (provozní)

Cena 209 900 Kč

SUZUKI GSR750 ROAD SHOW 2011
Jedinečná akce, kterou pro své zákazníky a potenciální zájemce připravil český impor-
tér Suzuki, aby mohl představit svou letošní novinku široké motocyklové veřejnosti. 
Vše se odehrálo v průběhu května až července celkem na sedmnácti místech po celé 
ČR a k dispozici bylo vždy několik strojů GSR750 plus Bandit a Gladius (na porovnání). 
Každý zájemce, který se včas zaregistroval, si mohl zdarma vyzkoušet tyto stroje během 
půl- až hodinových jízd. A třebaže akce to byla skvěle připravená, řadu prezentaček bo-
hužel zhatilo letošní nevyzpytatelné počasí. I tak byl ale o svezení na novém GSR veliký 
zájem a doufejme, že takovýchto akcí bude jen a jen přibývat.

VELKÝ BRATR NA SCÉNĚ
Na podzimním frankfurtském autosalonu se mezi automobily 
představilo i pár zástupců jedné stopy, a to jak s elektrickými vozít-
ky, tak se zajímavými kousky, které spadají do kategorie konceptů. 
Jedním z nich bylo i litrové GSR, které mají na svědomí nikoliv ja-
ponští inženýři, nýbrž nadšenci z jedné švýcarské tuningové � rmy. 
Pro svou vizi samurajského litrového street� ghtera použili základ 
ze superbikové GSX-R1000 a pár dílů z nové GSR750. A musíme říct, 

že se jim tento pokus vcelku povedl. Motorka vypadá hodně drsně 
a při představě, že se uvnitř agregátu ukrývá hodně početné stádo 
plnokrevníků a vše by krotily radiální brzdy, jízdní zážitek by mohl 
být sakra hříšný. Uvidíme, zda-li se v Japonsku nechají inspirovat. 
Minimálně pojmenování ViRus se nám hodně zamlouvá, stejně jako 
vize dalšího vážného člena velké rodiny Suzuki z Hamamatsu, který 
by se mohl dříve nebo později objevit na scéně.

I na okruhu se dá s GSR 
pořádně vyblbnout. Motor 

funguje naprosto fantasticky

Obyčejná železná kyvka 
je jedním z důvodů, proč 
je GSR za rozumný peníz


