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V PŘÍŠTÍCH ČMN
Vzduchem chlazený boxer BMW RT se stal etalonem cestovních 
motocyklů prestižní německé značky.  Znáte tento stroj? 
 Napište nám své zkušenosti na e-mail redakce@cmn.cz
 nebo na www.facebook.com/cmn.cz

inzerce

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1990 – dodnes

Cena: od 50 000 Kč

HODNOCENÍ

servisní prohlídka a výměna oleje každých 7500 km/rok, ventilová vůle, sání 0,15 mm,  
výfuk 0,20 mm.

SErViSNÍ úDAjE
Nechal jsem si nalakovat přední kolo 
práškovou barvou, a když jsem chtěl 
přišroubovat kotouče, strhnul jsem 
závity. A to jsem šrouby dotahoval 
pomocí momentového klíče, a už při 
10 Nm se závit strhnul, a přitom pře-
depsaný utahovací moment je 20 Nm! 
Řekl jsem si, zkusím ještě kotouč na 
druhé straně, a tak jsem pro jisto-

tu strhl ještě další dva závity, všech-
ny kolem nebo pod 10 Nm. Nevíte, co 
s tím kolem a jak se to mohlo stát?
 Jakub H.

Je několik věcí, které to mohly 
způsobit. První problém mohl 
nastat už při povolování šrou-
bů kotoučů při demontáži. Šrou-
by mohly být zalepené nějakým 
pevným lepidlem a při povolo-
vání se závit v kole mohl poško-
dit. Nejlepší způsob, jak lepené 
šrouby povolovat, je nahřát je 
horkovzdušnou pistolí, aby lepi-
dlo povolilo. 

Také je možné, že závi-
ty poškodilo pískování, které 

se musí provést před laková-
ním. Závity nemusely být dob-
ře chráněné před proudem pís-
ku. Je vždy dobré nespoléhat 
se na to, že to někdo před pís-
kováním udělá (také to mohl 
pískovat člověk, který je zvyk-
lý pískovat jen hrubé ocelové 
traverzy), a ochránit závity gu-
movými špunty sám ještě před 
předáním kola k pískování a la-
kování. 

Další z možností je, že tep-
lota použitá pro lakování byla 
příliš vysoká pro tak choulos-
tivý a přesný výrobek, jakým je 
kolo motocyklu, a mohla zhoršit 
pevnostní vlastnosti materiálu. 
V tom případě by se pak v pro-
vozu snadno deformoval i ráfek, 
i kdybys nakrásně závity opravil 
pomocí vložek, což je ale v pří-
padě brzd nebezpečné. 

Práškové lakování je celkem 
běžný způsob povrchové úpravy 
motocyklových kol, ale je dob-
ré přenechat to specialistům. Ve 
tvém případě by bylo nejlepší po-
rozhlédnout se po jiném kole. 

POrADNA na 
www.bikes.cz/otazky

Dotazy do Poradny zasílejte na 
poradna@cmn.cz nebo přes  
www.bikes.cz/otazky, kde najdete 
i všechny v ČMN dosud vyšlé poradny. 
 
Připravuje: L. Záruba
foto: archiv

Práškové lakování kola
TeChniCKá PoRadna

ivo helikar, ivo@cmn.cz
foto: archiv

Za dlouhá léta, během nichž 
zestárlo téměř všechno (jen 
pro srovnání, v Mladé Bole-

slavi se v době vzniku vyráběla 
Škoda Favorit), si vzhled Neva-
dy uchoval zvláštní kouzlo, jaké 
snad může mít u motocyklu prá-
vě jen klasický custom. Ovšem 
nenechte se mýlit, i Nevada pro-
šla nejednou změnou, i když to 
na ní na první pohled není příliš 

k poznání. V Mandellu moc dob-
ře vědí, že větší vnější změny by 
tomuhle motocyklu neprospěly.  

Charakteristická nádrž
Začněme tím, co se ve vichru 
doby neměnilo. Menší kapkovitá 
nádrž, pod níž se nachází véčko-
vý vzduchem chlazený dvouvá-
lec v úhlu 90 stupňů (jak jinak), 
s rozvodem OHV a dvěma ven-
tily na válec, sekundární převod 
kloubovým hřídelem a pětistup-
ňová převodovka. Léty prošly 

verze s doplňujícím názvem Base, 
Club, Classic, Touring, nebo ke 
dvacetiletému výročí představe-
ný model ve sportovnějším pro-
vedení, Anniversario.

Tenhle motor má své kořeny 
v roce 1977. V prvních letech 
byl model Nevada 750 vybavený 
klasickými karburátory Dell´Or-
to a šlo o poslední stroj, na je-
hož počátku stály modely V35 
a V50. V roce 2004 však Moto 
Guzzi použila motor roční no-
vinky Breva 750 a omlazená Ne-
vada se začala Brevě i trochu po-

dobat. Ovšem kapkovitou nádrž 
s imitací vzduchových průdu-
chů na bocích, i stupňovité nízké 
sedlo výrobce zachoval i nadá-
le. Změnil se tvar zadního kach-
ního blatníku a zmizela opěrka 
spolujezdce. Zadní část moto-
cyklu a podsedlový plast byly ja-
koby dynamičtější. Stroj byl stále 
vybaven zadním šestnáctipalco-
vým a předním osmnáctipalco-
vým kolem. Dostal však novou 
výfukovou soustavu právě z mo-
delu Breva a hlavně karburátory 
vystřídalo elektronické vstřiko-
vání Weber–Marelli. I když vý-
kon a točivý moment lehce povy-
rostl, stále nešlo o žádné oslnivé 

hodnoty, ale to určitě není hlavní 
měřítko, pro něž si majitelé ten-
hle motocykl pořizují. 

Co u jiných kategorií moto-
rek bývá na překážku, to je u Ne-
vady charakteristickým rysem, 
mluvím teď o hodně diskutova-
ných vibracích. Ty znají i majite-
lé jiných modelů italské značky 
a patří tak trochu k věci. S novým 
motorem však byly vibrace hod-
ně utlumené a najednou to mno-
zí skalní příznivci začali považo-
vat téměř za škodu.

Dva kruhové analogové ci-
ferníky přístrojové desky, rych-
loměr a otáčkoměr s několika 
kontrolkami, včetně rezervy pa-

liva a malého displeje s najetými 
kilometry v několika režimech 
a hodinami, stejně jako ovlada-
če na řídítkách pocházejí také 
z modelu Breva 750. Od první-
ho ročníku najdete vepředu jed-
nu kotoučovou brzdu o průmě-
ru 320 mm, vzadu je osazena 
také kotoučová brzda a dva tlu-
miče. K další modernizaci moto-
ru došlo u modelu 2012.

Na cesty i pro zábavu
Co se týká jízdních vlastností, 
nechme mluvit povolané: „Pře-
kvapilo mě, jak ochotně jde do za-
táček, zvláště překlápění z jedné 
na druhou stranu jako by si sama 

užívala. Brzdy napros-
to dokonalé, řazení  tro-
chu tvrdší, do třech tisíc 
otáček taková líná číča, 
ve které najednou buch-
nou saze a letí, a k tomu 
všemu neskutečný zvuk 
a ony pověstné guzzácké 
vibrace.“ I když se hod-
ně majitelů rozhodlo 
používat tenhle poho-
dový stroj k cestová-
ní, museli se vyrovnat 
s jeho čtrnáctilitrovou 

nádrží a častějším doplňováním 
paliva. A to, i když se spotřeba 
dá udržet ve slušných mezích. 
Nevadu lze doporučit začína-
jícím jezdcům a podle dovoz-
ce jde rovněž snadno upravit na 
snížený výkon 25 kW pro držite-
le omezeného řidičského opráv-
nění.

Teď je na řadě další poznatek 
majitele: „Nevada 750 je motorka 
nejen na dlouhé výlety, ale zvládá 
i jízdu v lehčím terénu. Na stíha-
cí závody příliš není. Nicméně to 
vynahradí lehkostí, s jakou jede, 
ochotou jít za plynem a ladností 
při překlápění v zatáčkách.“ Dá 
se očekávat, že kdo se rozhodne 
pro Moto Guzzi, odpustí i ně-

jakou tu chybu v kvalitě a svět 
vidí ze sedla jen pozitivně: „Jsem 
naprosto nadšená. Líbí se mi vi-
brace, líbí se mi zvuk, postavení 
válců, kde si můžete nejen ohřát 
ruce, ale také naprosto bez pro-
blémů seštelovat ventily.“ Víte, co 
tyhle ohlasy na italskou klasiku 
vyvolává?  „Jedná se o motorku 
se srdcem. Možná mi napíšete žá-
danku do Bohnic, ale já už vím, 
že Guzziny mají duši. Přesně ví, 
kdy se jede jen tak, to občas do-
kážou zazlobit. A přesně ví, kdy 
o něco jde a chovají se naprosto 
vzorně a ukázněně.“ Dodal bych 
k tomu už jen, že i majitelé těch-
to motocyklů mívají srdce na 
správném místě. 

Motor: čtyřdobý kapalinou chlazený 
vidlicový dvouválec v úhlu 90 stupňů, OHV/2 
ventily ve válci, vrtání x zdvih 80 x 74, 
kompresní poměr 9,6:1, elektronické 
vstřikování Weber-Marelli, elektrický startér, 
elektronické zapalování, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod kloubovým 
hřídelem

Podvozek: dvojitý z ocelových trubek, 
vpředu teleskopická vidlice Marzochci 
40 mm, zdvih 130 mm, vzadu dvojice 
tlumičů, nastavitelné předpětí, zdvih 
100 mm, brzdy vpředu 1x kotouč 320 mm se 
čtyřpístkovým třmenem, vzadu 1x kotouč, 
dvoupístkový třmen, 260 mm. Pneu vpředu 
100/90-18, vzadu 130/90-16 

Parametry: rozvor kol 1467 mm, 
palivová nádrž 14 litru, spotřeba 5,4 
l/100 km množství oleje v motoru 1,8 litru, 
specifikace oleje 10W-40

TECHNiCké úDAjE
Moto Guzzi Nevada 750 
2004 (2012)

Objem 744 cm3

Výkon 35,5 kW /48 k @ 6800 
(37,5 /51 k @ 6200)

Točivý moment 55 Nm@ 3600  
(58 Nm@ 5000)

Výška sedla 760 (757) mm

Hmotnost (bez náplní) 184 kg

Je to skoro jako z literatury, jako by se u Moto Guzzi inspirovali Čapkovým 
dílem. Nevada je skutečná klasika, odolávající svému věku. Jde o custom 
střední třídy, který si od svého představení v roce 1989 zachovává stejný 
charakter a téměř stejný vzhled, a co je udivující, i v dnešním světě vypadá 
velice přitažlivě a vůbec vás nenapadne, že už je tu s námi více jak třiadvacet let.

Věc Makropulos


