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Jako by to bylo nějaké zna-
mení, že bych se měl dát na 
geologii, jelikož letos po-
řád testuji nějaké motorky 

s šutrem v názvu. Nedávno to 
byla dvoudobá padina Generic 
Onyx, a teď je to retro bike Moto 
Guzzi nazvaný V7 Stone. Italo-
vé se neobtěžovali s konkrétní 
specifikací, o jaký kámen se jed-
ná, takže se dá použít například 
přirovnání tvrdý jako žula. Roz-
hodně ale neplatí, že by se třpytil 
jako diamant či drolil jako vápe-
nec. A tím moje exkurze do světa 
nerostů končí.

Nový motor
Řadu moderních klasiků, jak je 
sama Guzzi zařadila, tvoří letos 
tři nové modely. Od nejlevněj-
šího: V7 Stone, V7 Special a V7 

Racer. Jejich detailní představe-
ní po stránce technických inova-
cí jsme vám už přinesli v ČMN 
4/2012, a tak jen ve zkratce.

K nejzásadnějším změnám 
došlo na motoru, respektive 
uvnitř motoru. Konstrukčně 
sice stále vychází ze svého pra-
předka z roku 1977, jenž tehdy 
ještě na pauzák nakreslil Lino 
Tonti, jenže poslední vývojový 
krok přinesl změny na přibliž-
ně dvou třetinách dílů! Kon-
krétně z 280 bylo pozměněno 
hned rovných 200. Nevím proč, 
ale nějak se mi vybavila klasická 
reklama na Škodu Favorit, jak 
na ni přísavkami lepili vlaječky 
všude, kde byla nějaká úprava. 
Tehdy jsme se tomu smáli (zřej-
mě ze zvyku, že po dlouhá léta 
se na „škocnách“ neměnilo nic 
než barva), dnes už má člověk 
pohled jiný a faktem je, že tak 
zevrubná práce na motoru se 
Guzzi vyplatila. 

Podařilo se totiž zvýšit výkon 
o šest procent (v absolutních 
číslech to možná tak nevyzní) 

a především ho položit do niž-
ších otáček. Zároveň se zvedla 
hodnota maximálního točivé-
ho momentu. V lidštině by se 
dalo říct, že „vé-sedmička“ teď 
neztrácí ani ve středním pás-
mu otáček. Spodek byl vždyc-
ky slušnej, ale teď můžete mo-
tor víc vytáčet.

Jak k tomu promovaní inže-
nýři došli? Předělali spalovací 
prostor, zvýšili kompresi, posu-
nuli svíčku tak, aby lépe zapá-
lila všechnu směs ve válci, a do 
výfuku nacpali hned dvě lamb-
da sondy, takže dávkování smě-
si by mělo být ideální pro každý 
válec. A i když jde o retro mo-
dely, V7 je první Guzzi se vstři-
ky a centrální klapkou pro pří-
vod vzduchu. Teprve za ní se 
v „ypsilonovém“ gumovém po-
trubí rozděluje pro každý válec.

Nový motor je rozpoznatel-
ný také na první pohled i okem 
laika. Jiná jsou víka hlav válců 
a co především, nikde netrčí ka-
bel svíčky. Ty jsou totiž schová-
ny právě pod novými dekly hlav 
válců. Prý je to designově čistší 
řešení. My nostalgici, když ne-
vidíme „fajfky“, pojímáme po-
dezření nějakého podvodu. Ale 
když to funguje, pokrok neza-
stavíš.

Rat bike
Tolik přednáška z anatomie mo-
toru. Že jde o vzduchem chlaze-
ný vidlicový dvouválec uložený 
podélně, to předpokládám, že 
jste poznali.

A teď už k redakčnímu tes-
tu. Jak již bylo zmíněno v úvo-
du, Stone je jedním ze tří mo-
delů řady moderních klasiků. 
Dalšími jsou lesklejší a barev-
nější Speciál a ultralesklý kafáč 
Racer. Když jsem u dovozce vy-
zvedával náš objekt testu, škem-
ral jsem, že chci radši něco ba-
revnýho a vůbec nejlíp Racera, 
to je pořádný maso. Černá mo-
torka a ještě k tomu matná, to 
zas dopadne. Samozřejmě jsem 
nevyškemral nic, takže nezbylo 
než začít hledat pozitiva na mat-
ně černém „stounu“. A netrvalo 
dlouho a měl jsem je.

Nemusíte být totiž milovní-
ky retra a starých časů, abyste si 
tuhle motorku zamilovali. Mat-
ná černá nádrž, mimochodem 
nově plechová a s větším obje-
mem, černá paprsková kola, čer-
né blatníky, vlastně i černý mo-
tor, tohle je skoro jako tovární 
„rat bike“. Hlavu jsem měl hned 
plnou myšlenek na utopické sci-
fi filmy, kdy celou planetu za-
plaví oceány a zbytky přeživších 

lidí bojují o kousky pevniny či 
poslední kapky ropy. Nebo ta-
ková válka s roboty ovládajícími 
planetu… Ve všech případech 
si dovedu představit hlavního 
hrdinu pelášícího od potyčky 
k potyčce právě na temně čer-
né Moto Guzzi V7 Stone. Tedy 
samozřejmě pouze v případě, že 
by se příběh odehrával na sta-
rém kontinentu. Za velkou lou-

ží by to jistě byl Fat Boy, ale ur-
čitě také černý a možná i matně 
lakovaný.

Chci tím říct, že všechna ta 
„cébéefka, éeršestky, véstro-
my...“ jsou bezesporu kvalitní 
stroje, ale dokážete si je před-
stavit s držákem na brokovni-
ci a s týpkem v otrhaných had-
rech za řídítky? Já ne. A o tom 
je „stoun“, zaujme i volnomyš-

Nejlevnější neznamená nejhorší. To určitě platí 
pro V7 Stone, zástupce řady moderních klasiků, 
za něhož v krámě necháte nejmenší obnos.

Petr Pour
petr.pour@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

souRozeNci
V7 Special
Vlastně se liší jen lakováním a koly, ale to je dost podstatné. Černá matná je pro „ostrý“ 
kluky, dvoubarevné provedení spíš vybízí k zastavení na kafíčko u nějaké pestrobarev-
né zahrádky. Pohodičku evokují také krásná drátěná kola. Překvapivě i na nich dokázali 
Italové ušetřit nějakou hmotnost.

V7 Racer
Jiné jsou některé podvozkové komponenty, ale především celkový vzhled. Když vás za-
čne předjíždět kafáč s koženým jednosicem s tabulkou a číslem, s chromovanou nádrží, 
kapličkou nad světlem opět vybavenou číslem, to se prostě nedá přehlédnout.

Drsný zachránce planety

V7 Special

V7 Racer

Základní dvojice budíků 
a pár kontrolek. Při 
zachraňování lidstva víc 
nepotřebujete

Svíčky jsou nově 
ukryty pod víkem hlavy
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lenkáře s punkovou/metalovou 
minulostí/současností.

Hrrr na ně
Jedeme zachraňovat svět! Směr 
Libuš, Zvole, Vrané nad Vltavou, 
a jestli cestou nepotkáme žádný 
svět ohrožující konflikt, alespoň 
si užijeme tamní silničky, serpen-
tiny a posezení u rybníka. Paráda 
letní den.

Guzzi po nastartování musí 
poznat i hluchý a slepý. Tradiční 
projev podélně uložené klikovky 
je znát s prvním vrknutím plynu. 
Motocykl má tendenci naklonit 
se mírně doprava. Nic, co by akč-
ní hrdina neustál. Jen na to chce 
myslet při střelbě ze sedla, mohlo 
by vám to rozhodit mušku a osu-
dová chyba pro celou planetu by 
byla na světě.

Zařadit jedničku, dvojku, troj-
ku… pohoda, žádnej stres. V to-
várně zapracovali na mechanis-
mu řazení a změna kvaltů by tak 
měla být přesnější a snazší. Ale 
proč píšu „by měla být“, ona ta-
ková opravdu je a je to příjem-
né. Další charakteristický projev 
předvádí kardanová hřídel že-
noucí zadní kolo. Při přidání ply-
nu vás malinko nadzvedne a při 
přeřazení jsem měl pocit drob-

nějšího zaplavání. Ale opět nic, 
co by vás mělo budit ze spaní.

O zvýšení výkonu a vůbec 
změně průběhu těch dvou tolik 
sledovaných křivek už jsem psal 
na začátku. V praxi to vypadá tak, 
že síla ve spodních otáčkách tolik 
specifická pro dvouválce tu je, ale 
navíc můžete motorku krásně vy-
táčet a hrát si na závodníky. Nebo 
aspoň stíhat radioaktivitou zne-
tvořeného kulturistu unášející-
ho vaši milenku oděnou jen do… 
Nechme toho.

Nová V7 prostě dobře zrychlu-
je a maximálka se nachází někde 
kolem 180 km/h. Abych přiznal 
barvu, neměl jsem odvahu ji sta-
novit přesně. Od 160 km/h mo-
torka už zrychluje velmi zvolna 
a hlavně na vás fučí jak na větr-
né hoře. Ideální cestovka je kolem 
120 km/h. Povětrnostní podmín-
ky jsou příznivější a motor má 
v sobě ještě dost pružnosti na bez-
pečné předjetí. V takovém přípa-
dě se navíc dá udržet kombinova-
ná spotřeba přibližně kolem pěti 
litrů na stovku kilometrů.

odlehčená kola
Doposud jsem nezmínil pod-

vozek. Nemám rád paprsková 
kola. Ovšem tyhle se mi fakt líbí 
a k motorce jednoduše pasují. To 
je prostě fakt. Další fakt je, že se 
díky nim podařilo snížit neod-
pruženou hmotnost téměř o tři 
kilogramy. Zlepšila se tak mané-
vrovatelnost, motorka je hravěj-
ší a průjezdy serpentin na jih od 
Prahy jsou o to zábavnější. Na-
víc, když už se vám zdá, že jste 
to s rychlostí přehnali, nastou-
pí přední čtyřpístkové Brembo 
a krizovka je zažehnaná.

Výhrady bychom moh-
li najít u tlumičů. Vpředu pracuje 
Marzocchi, vzadu elegantní dvo-
jice Sachsů se štelovatelným před-
pětím, přesto mi podvozek přišel 
měkčí. Bombardováním zdemo-
lované silnice tak při záchraně lid-
stva budou možná trochu prob- 
lém. Za současného stavu to jde, 
i když občas se možná na doraz do-
stanete. Nádobíčko vám to zas tolik 
ale nenatřese, sedlo je totiž překva-
pivě pohodlné. Znám retro sedla, 
na kterých sedět by se mohlo zanést 
do zákoníku jako trest za drobněj-
ší přečiny. Jo, a pod sedlo V7 se dá 
vlézt a uložit tam buď čtyři zásob-
níky do bouchačky, nebo třeba zá-
kladní nářadí. 

Tímto jsem vyčerpal veškeré po-
známky, jež jsem si k testu V7 Stone 
napsal. Vlastně ještě jednu tu mám: 
„zrcátka na ho*no“. To ať se na mě 
nikdo nezlobí, ale kroutil jsem se 
jak žížala, a stejně jsem dění za se-
bou neviděl. Ale co, akční hrdina je 
stejně nepoužívá, prostě se otočí, 
párkrát vystřelí, přičemž zkontro-
luje situaci a pokračuje dál… 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma a spirit, a.s.

inzerce

Moto Guzzi v7

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
podélně uložený dvouválec V90°, OHV/2, 
vrtání × zdvih 80 × 74 mm, kompresní 
poměr 10,2:1, vstřikování Magneti Marelli 
MIU3G ∅ 38 mm, elektrický startér, suchá 
jednolamelová spojka, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod kardanem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
nenastavitelná teleskopická vidlice 
Marzocchi ∅ 40 mm, zdvih 130 mm, 
vzadu hliníková kyvná vidlice se dvěma 
postranními tlumiči Sachs s nastavitelným 
předpětím, zdvih 118 mm, brzdy Brembo 
vpředu kotouč ∅ 320 mm, čtyřpístkový 
třmen, vzadu kotouč ∅ 260 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Pirelli Sport 
Demon vpředu 100/90-18, vzadu 
130/90-17, lité/vyplétané ráfky

Parametry: sedlo 805 mm, rozvor 
1435 mm, úhel řízení 27,8°, stopa 109 mm, 
nádrž 22 l (4 l rezerva)

Objem 744 cm3

Výkon 37,5 kW/51 k@6200

Točivý moment 58 Nm@5000

Hmotnost 179 kg (bez paliva)

Cena 211 900 Kč

tecHNicKé údaje

Drsný zachránce planety

Nemusíte být totiž 
milovníky retra a starých 
časů, abyste si tuhle 
motorku zamilovali

Dvojice zadních tlumičů má 
nastavitelné předpětí pružin

Na retro je „vé sedma“ 
výborně ovladatelná


