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Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

HODNOCENÍ

Zatímco spousta extrava-
gantně vypadajících moto-
rek není k normálnímu jež-
dění zase tak moc vhodná, 

Griso ukrývá pozoruhodnou vše-
strannost, která vás velmi emotiv-
ně osloví nikoli na obrázku, ale až 
při samotné jízdě. Pochopíte, že 
Griso (především s novým čtyř-
ventilovým motorem) umí jezdit 
od stylu skoro chopper, při kterém 
motor skrz docela brutálně znějí-
cí koncovku vydává prapodivné 
chrochty, až po docela seriózní 

ladné sportovní svezení ve vrch-
ních dvou uštěkaných tisících. 
Umí cestovat, a to docela poho-
dlně, díky kardanu netrávíte to-
lik cenného času s řetězomazem, 
a také máte pod sebou něco hroz-
ně emotivního, co se špatně popi-
suje. Je to velice pozitivní energie. 
Sečtěte krásné houpavé a příjem-
né měkoučké vibrace, nádherný 
zvuk a překvapivě snadné ovládá-
ní a výsledkem bude velmi efek-
tivní dobíječka nálady.

Sloni nekoušou
Griso 1100 bylo představe-
no v Mnichově na podzim roku 
2004, ale první kusy se k zákazní-
kům dostaly až skoro o rok pozdě-
ji. Menší verze s motorem 850 cm3 
na sebe nenechala dlouho čekat.

Stará dvouventilová jedenácti-
stovka nebyla žádné dělo, ale na 
příjemné svezení stačila, bohu-
žel mnozí tvrdili, že Guzzi udě-
lala krásnou novou extravagantní 
motorku a dala do ní „starý stabi-
lák“. Velkým skokem vpřed bylo 
osazení stroje modernějším čtyř-
ventilem převrtaným na 1200 ku-
bíků v roce 2007. I když motory 
vypadají skoro stejně, uvnitř jsou 
hodně rozdílné a s tím jsou spoje-
ny i jízdní dojmy. Na ostřejší dva-
náctce jsou totiž o dost pestřejší 
a barevnější. Vlastně je to úplně 
jiná motorka.

Bačkůrky, chápejte
Griso je slon a jeho de� nujícím 
a charakterizujícím slovem je „vel-
ký“. Velký a dlouhý motor, dlouhá 

kardanová kyvka, širokánská ná-
drž a kormidla jako z motokroso-
vé motorky. Když s Grisem ma-
nipulujete na parkovišti, šťastní 
moc nejste. Z motorky trčí kro-
mě stupaček, stojánku a ohrom-
ného bojleru simulujícího práci 
tlumiče výfuku samozřejmě i vál-
ce. Jakékoliv vytláčení stroje mu-
síte dělat vsedě na něm, jakmile 

se pokoušíte stroj tlačit jako kolo, 
zjistíte, že ty modřiny od stupaček 
a stojanu v lýtku za to nestojí.

Jakmile se ale rozjedete, bude 
vám tenhle těžký slon opravdu 
dělat radost. Vlastně nemusíte 
ještě ani jet, ale mít nastartová-
no. Motor s motorkou velmi kul-
tivovaně cloume a když překoná-
te (coby neguzzista) první divné 
pocity, začne se vám ten život pod 
vámi naopak velmi zamlouvat. 
O motoru prostě víte, motorka se 
krásně klepe a na vrknutí rukojetí 
se mírně cloumá doprava a dole-
va. Když pak sednete na jakého-
koliv Japonce, máte pocit prázd-
noty a bezpohlavnosti. Griso má 
prostě charakter.

Jízdní vlastnosti jsou velmi 
dobré. Motorka se překlápí po-
měrně vláčně, hmotnost je znát. 
Ale i přes značnou váhu je cítit 
chuť zatáčet, ovládání je překva-
pivě snadné a díky vláčnosti krás-
ně uklidňující. A díky pevnému 
rámu a dobrému pérování zjistí-
te, že se s ním dá i docela letět. Ale 
vyhledávejte spíš rychlejší a delší 

zatáčky a plynulejší jízdní tempo.
A ty bačkůrky? Italové dají hod-

ně na botičky a Griso má kvalitní 
a lehké rá� y Marchesini s obu-
tými 120/70ZR17 a 180/55ZR17, 
v základu se dávaly dokonce po-
lozávodní Metzelery.

Dlouhý život před sebou
Brzdy Brembo, pérování od 
Marzocchi, skoro bezúdržbový 
kardan s eliminátorem houpání, 
vstřikování paliva, pohodlné sed-
lo, nastavitelné páčky brzdy, spoj-
ky (řadička má na konci chytrý 
stavěcí excentr) a slušně vybavená 
přístrojovka dělají z Grisa lehce 
nadprůměrně  vybavený stroj. Po 
technické stránce je Griso již „tou 
novou Guzzinou“, a to znamená 
velký kvalitativní skok vpřed. Po-
stavte vedle sebe dvacet let starou 
Guzzi a Griso, rozdíly ve výrazně 
vyšší kvalitě zpracování pozná-
te hned. Lak i zpracování odlitků 
kovových dílů jsou dnes mnohem 
kvalitnější, stejně tak proslulá ital-
ská elektroinstalace nejeví znám-
ky slabých míst. 
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SECOND HAND Moto Guzzi 1100/1200 Griso

Chlapi, co můžou na mašině udělat nese-
řízené ventily? Ondra

V problematice seřízení ventilů 
jsou prakticky jenom tři mož-
nosti: 1) vůle je správná, 2) vůle 
je větší než předepsaná, 3) vůle 
je menší než předepsaná nebo 
žádná.

Velké ventilové vůle jsou pod-
statně méně škodlivé než malé. 
Motor sice běží hlučněji a ozývá 

se zvuk podobný starému šicímu 
stroji, mírně se tím také posune 
časování rozvodů, ale poškoze-
ní agregátu prakticky nehrozí, 
pokud motor nedisponuje kon-
strukčně odlišným řešením roz-
vodů a vaček (např. UniCam na 
Hondách CRF či desmodromic-
ké rozvody Ducati).

Malá nebo žádná ventilová 
vůle hlavně u studeného mo-
toru způsobí nedovření venti-

lů a to je značně nebezpečná 
záležitost. Ventil a jeho těsnicí 
plocha – sedlo jsou konstruo-
vány na teploty a tlaky spále-

ných plynů, nikoliv na stejné 
veličiny při expanzi – tedy při 
výbuchu. Unikající plyny do-
kážou nedovřený ventil a sedlo 
velmi rychle poškodit, dochází 
k tzv. podpalování ventilů. Je-li 
závada objevena včas, stačí vět-
šinou zabrousit sedla a doseda-
cí plochy ventilu, avšak dlouho-
dobý provoz je dokáže naprosto 
zničit. Cena opravy pak roste do 
pořádné výšky. Podle sluchu bo-

hužel není možné malé vůle od-
halit a je potřeba sejmout víko 
ventilů. Proto je důležité dodr-
žovat servisní interval pro je-
jich kontrolu. U sportovních 
endur či motokrosových moto-
cyklů se tato kontrola provádí 
mezi 20 a 40 motohodinami dle 
typu motocyklu (cca 1200 km). 
U běžných silničních motocy-
klů se tato hodnota ovšem po-
hybuje kolem 24 000 km. 

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

Jakub „Hawk“ Dražan, hawk@cmn.cz
foto: archiv

Slon v bačkůrkách

Po několikaletém modelovém bezvětří se Moto Guzzi v půlce dekády 
pochlapila a modelem Griso zase nastolila extravagantní image. Za víc než 
pět let se Griso změnilo na pohled jen sporadicky, podélně uložené véčko 
však prodělalo evoluci.

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2004 - současnost

Cena: od 150 000 Kč

Velká motorka s ještě 
větším srdcem

Rodinný café racer 
moderní doby

inzerce

Prodejci Shiro: Praha – 776 730 867, Brno – 545 241 841, České Budějovice – 777 926 242, Dobříš – 318 520 675, Hradec Králové – 495 270 075, Hustopeče u Brna – 519 412 178, Chomutov – 474 624 016, 
Chrudim – 608 343 466, Jihlava – 567 212 962, Karlovy Vary – 353 568 486, Kladno – 312 273 080, Kutná Hora – 606 610 227, Litoměřice – 416 715 511, Mladá Boleslav – 777 767 799, Nová Paka – 493 720 473, Pardubice – 777 777 139, 
Paskov – 558 672 732, Písek – 602 474 457, Plzeň – 775 742 889, Plzeň – 775 236 599, Stará Boleslav – 326 911 703, Tachov – 602 123 005, Trebíč – 568 841 243, Vlašim – 775 242 994, Znojmo – 603 330 029

S tímto inzerátem 
sleva 5% 
na helmy Shiro.

Helma SH-3700 Assen – cena 3750 Kč

Integrální helma s vyjímatelným interiérem a sluneční clonou

Helma SH-80 Naked – cena 2690 Kč

Otevřená helma se sluneční clonou

Helma SH-310 Fighter – cena 4190 Kč

Enduro helma s plexi

Helma SH-821 Kerosen – cena 2390 Kč

Integrální helma s vyjímatelným interiérem a uzavíratelno ventilací
 – cena 3750 Kč

 – cena 3750 Kč

Helma SH-80 Naked – cena 2690 Kč

 – cena 2690 Kč
 – cena 4190 Kč

 – cena 4190 Kč
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Petr Šafránek
vedoucí servisu A Spirit, s. r. o.

Griso 1100 a 1200 jsou bezproblémové motorky. Servisuji je od za-
čátku jejich výroby a za tu dobu jsem se nesetkal s žádnou divnou 
závadou. Většinou se dělají jen rutinní prohlídky a běžný servis. 
Moto Guzzi má na většinu operací taxu 10 000 km. Sem spadají vý-
měny olejů (motor, převodovka a kontrolovat by se měl i kardan), 
kontrola a popřípadě seřízení ventilových vůlí a samozřejmě � ltry.

SERVIS A PROBLÉMY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Moto Guzzi Griso 1200 8V
Objem 1200 cm3

Výkon 109 k@7500

Točivý moment 108 Nm@6400

Hmotnost (bez náplní) 222 kg

Spotřeba cca 6,5 l/100km (Griso 1100)

 cca 5,5 l/100 km (Griso 1200)

Výška sedla 800 mm

Další verze
Moto Guzzi Griso 850
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special 
Edition (jiné barevné provedení, 
speciální sedlo, pár dalších 
doplňků)

Jakub Nič 
jakub@cmn.cz

foto: archiv

V tomto místě, mezi vačkou 
a ventilem, měříme vůli


