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P roč medvěd? Proto-
že Stelvio je docela 
dost těžké, oproti kon-
kurenčnímu BMW R 

1200 GS vozí s sebou o pade-
sát kilo navíc. A proč cirkusác-
ký? Protože medvědi z cirkusu 
jsou docela šikovní, přes svo-
ji hmotnost dokáží řídit Jawy 
kejvačky a udělají, co vám na 
očích vidí.

Změn více, než se zdá
Nové Stelvio vypadá na oko jen 
lehce faceliftované, ale ve sku-
tečnosti se změn událo pod 
plasty docela dost. Namísto 
18litrové nádrže nové stroje 
uvezou 32 litrů paliva, což ra-

pidně zvětšilo dojezd na jed-
no natankování. V tom právem 
viděli cestovatelé u původního 
Stelvia velkou slabinu. Nový je 
motor, který má lepší spodek 
a znatelně vyrovnanější prů-
běh na přechodu ze středních 
do maximálních otáček. Staré 
Stelvio mělo znatelný výkonový 
kopanec, nový motor je mno-
hem bezpečnější na uklouznutí 
zadního kola ve výjezdu zatáč-
ky, a navíc je stroj rychlejší.

O znatelné vylepšení těžko-
pádné ovladatelnosti na doce-
la zábavný stroj se zasloužila 
užší zadní pneumatika. Namís-
to superbikové šíře 180 mm otá-
čí nový ráfek ideální 150mm 
gumu. Sedlo je jinak tvarované 
a jeho zvýšení či snížení je otáz-
kou asi patnácti vteřin – jen oto-
číte čtyři gumové dorazy o 180° 
a sedlo zacvaknete.

K pohodlí a bezpečí by měly 
přispět i vypínatelné systémy 

ABS a kontrola trakce. Stroj 
má v nové kapotáži nová světla, 
jiný je větrný štít a nově je na-
programován a vybaven funk-
cemi i palubní počítač. Zdoko-
nalen byl na displeji i ukazatel 
stavu paliva. Z původních třech 
kostek ukazujících opravdu na-
hrubo se dílků do stupnice ve-
šlo pět, což už nějakou před-
stavu o průběhu žravosti stroje 
udělá. 

Živější motor
První dojmy ze Stelvia jsem 
sbíral při krátkém svezení před 
pár týdny v Kořenově na tes-
tovacích jízdách Moto Guz-
zi. Stelvio jako by ožilo. Motor 
není dole tak unavený a mno-
hem hravější ovladatelnost vás 
začne bavit a už nepřestane. 

Pravda, při manévrování na 
místě se docela nadřete. Na-
víc široký motor s vystrčenými 
hlavami chůzi vedle stroje neu-
lehčuje. Rejd také není tak vel-
ký, jak by mohl být. Kupříkladu 
bavorské GS má rejd o pozná-
ní větší, takže když se potřebu-
jete někde otočit, nemusíte na 
několikrát. Ale KTM 990 Ad-
venture nějak velký rejd také 
nemá, a to je proti Stelviu do-
slova soutěžák.

Po rozjetí Stelvio rychle 
„zlehkne“, a ze všech cestov-
ních endur patří k těm nej-
klidnějším a nejrobustnějším. 
Při rychlé jízdě je výborně sta-
bilní. Podvozek svými zdvi-
hy a tvrdostí připomíná pořád 
víc supersport než enduro, ale 
na kvalitním asfaltu se chová 

příkladně. Na hrbatém povr-
chu budete trošku poskakovat 
a velká hmotnost na větších dí-
rách ve větším tempu způsobu-
je narážení přední i zadní vid-
lice do dorazů. Přední USD se 
dá při prudkém brždění i za za-
pnutého ABS dostat na doraz, 
což způsobuje především na 
dírách hrozně hlasité kovové 
rány a navíc to kope do řídítek 
a začne zbytečně brzo odska-
kovat přední kolo. Ale to se ba-
víme opravdu o rychlé a tvrdé 
jízdě. Při té, dovoluji si tvrdit, 
Stelvio potahá leckteré silné 
naháče a jsem si jist, že vrásky 
mohou může způsobit i super-
sportařům.

Radiální kotvy 1*
Stelvio velmi dobře brzdí. ABS 

není tak přehnaně aktivní a ne-
spouští se zbytečně brzo. Do-
voluje malinké podklouznutí 
předního kola, takže se vám ne-
stává, že jste kvůli němu na brz-
dách dlouzí. ABS prostě OK.

Motor má síly hromadu, 
v menších rychlostech jsou kila 
ve zrychlení jakoby na obtíž, ale 
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TEST ABS a kontrola 
trakce

Vylepšený motor a snazší 
ovladatelnost

Dobře vychovaný cirkusácký mladý 
medvěd se spoustou pěkných triků 
v rukávu, řekl jsem si, když jsem se  
se Stelviem rozjel. Zásadně větší nádrž, 
užší zadní kolo, ABS i kontrola trakce z něj 
dělají dobrého cestovatele a příjemného 
společníka. 
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Medvídek  z cirkusu

Větrný štít je sice jinak tvarovaný a nastavitelný, ale stále je 
příliš šikmý a dělá zbytečné turbulence

Radiální Bremba mají i na těžký stroj síly 
dostatek, ABS funguje dobře
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v rychlostech naprosto nepřed-
pisových se motor chová díky 
krouťáku jak moderní turbo-
diesel a táhne těžký stroj neu-
věřitelnou silou dopředu. Stroj 
si i při plném plynu zachovává 
ovladatelnost a možnost celkem 
rychlé změny směru. Řídítka 
jsou až extrémně široká, takže 
máte na těžký spodek sílu. Zá-
roveň ale nejsou přehnaně citli-
vá – tím při velkých rychlostech 
trošku trpí jak konkurenční 
BMW, tak KTM.

Kontrola trakce není kon-
strukčně tak složitá jako na 
moderních superbicích se 
spoustou čidel a senzorů, ale 
funguje docela dobře. Není pří-
liš hrubá, takže na motorce ne-

lítáte zpředu dozadu. Ona z vás 
totiž kontrola trakce někdy na 
sprintu z křižovatky udělá op-
ticky úplného začátečníka. Vy 
se držíte, čekáte tah a chvíli ho 
skutečně cítíte. Najednou mo-
torka skoro chcípne a vy dru-
hou vezmete o řídítka, přičemž 
než se zmátoříte, motorku zase 
chytí na moment rapl a zatáhne 
vpřed, a tak se to celé opakuje. 
Na Guzzi ale funguje dobře.

Výborná sladěnost
S motorkou jsem jezdil pře-
vážně na asfaltových silnicích. 
Na štěrkovky jsem moc nele-
zl, protože jsem vpravdě ne-
chtěl motorku jeřábovat z ně-
jaké škarpy.

Jízdní pozice je podle mě sil-
nou stránkou stroje. Celá po-
sádka má spoustu místa k po-
hybu a změně jízdní polohy. 
Jediné, co jezdci s většíma no-
hama nebo v motokrosových 
botách překáží, je vyčnívající 
nášlapová tyč centrálního sto-
janu. Ta je moc vysoko a levá 
noha tak musí být více vpředu 
anebo patou vytočena ven, což 
není úplně příjemné. Ale pořád 
lepší ten centrální stojan mít. 
Je velkým plusem. Nepříjemný 
je větrný štít, který je moc šik-
mo, a i když s ním hýbáte na-
horu a dolů, pořád dělá turbu-
lence. Motorka výborně svítí 
a překvapila mě spotřeba, kte-
rá se během testu, focení a vý-

letu ve dvou ustálila celkově na  
4,6 l/100 km.

Celkově vzato je Stelvio příjem-
ný a řekl bych jako celek výborně 
sladěný stroj. Rozumím účelu, na 
který bylo vytvořeno. Do terénu 
není, je to spíš dobře ovladatel-
ný cesťák, se kterým jsou zatáčky 
potěšením a ne bojem s řídítky. 
Výborný stroj na rychlé přesuny 
a dlouhé cesty ve dvou. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma A Spirit.

Jakub Nič, jakub@cmn.cz
foto: autor

Bavíme se o podélných ne-
rovnostech, které jsou pro 
motorkáře dalece nebez-

pečnější než jakékoliv nerovnos-
ti příčné. Jakákoliv díra, nápoj 
asfaltů nebo tramvajové koleje 
se dají většinou dostatečně do-
předu rozeznat, motocyklový 
podvozek s nimi kromě zadrn-
cání většinou nemá sebemenší 
problém a jezdec vlastně nic ře-
šit nemusí. Když se jim vyhne, 
je to lepší, když nevyhne, trošku 
poskočí.

Térové spáry v zatáčce
Jakmile ale vjedete na jakoukoliv 
podélnou nerovnost, řízení stroje 
se ocitá hodně na hraně. Mnoh-
dy stačí jen najít na rovném úseku 
asfaltky spáru mezi dvěma rozdíl-
nými povrchy a zkusit si předním 
kolem najet mezi ně. Okamži-
tě cítíte, jak začnou řídítka chvíli 
tlačit doleva, hned zase doprava. 

Pokud je mezi asfalty jen mezír-
ka, nic se neděje.

Mnohem horší je stav, kdy me-
zeru mezi dvěma asfalty silničáři 
zalijí horkým térem. Ten sice za-
mezí vniku vody a trhání asfaltu 
(teoreticky) ale je velmi kluzký 
(na vodě superkluzký a na slu-
níčku tekoucí) a většinou trošku 
vyšší než okolní povrch. Kulatá 
kola motocyklu z něj sklouzáva-
jí, a pokud se na takovéto místo 
trefíte v zatáčce ve větším náklo-
nu, je docela snadné upadnout. 
Především pokud térovou spáru 
jen nepřejedete, ale držíte se na 

ní. Mnohdy totiž tato spára přes-
ně kopíruje vaši zvolenou stopu 
(přesněji vy její). Do toho štěrk 
u krajnice, kanály a auto v pro-
tisměru a hned máte na motor-
ku nikoli tři metry své strany vo-
zovky, ale třeba jen 70 cm čistého 
jízdního pruhu. Každopádně na 
tyto pruhy velkého majzla!

Vymačkaný asfalt – tragédie
Asi nejhorší vadou asfaltu, jakou 
jsem kdy v civilizovaném světě 
viděl, jsou podélné vymačkani-
ny od MHD autobusů a těžko-
tonážních trucků. Především ve 

městě v pomalých jízdních pru-
zích, kde často přetížené kamio- 
ny stojí a v horku vymačkávají 
asfalt, najdete překážky motor-
káře snadno posílající nemilo-
srdně na zem. 

Vymačkaný asfalt může být 
třeba až 10 cm vysoký a u za-
stávky BUS třeba 10 met-
rů dlouhý, a pokud před vámi 
jede auto, skrz které pochopi-
telně nevidíte, můžete se snad-
no ocitnout v bezvýchodné si-
tuaci. Pro přední kolo silniční 
motorky, chopperu, ale i endura 
je podélná kolej, na kterou na-
jedete, jako obrubník a přední 
kolo nemilosrdně usmýkne a vy 
regulérně spadnete. Uprostřed 
silnice, při jízdě rovně. Největ-
ší potupa. A přijedou policaj-
ti a závěrem bude, že jste ne-
přizpůsobili rychlost provozu 
a stavu vozovky. Nikdo už ne-
řeší, že uprostřed silnice je deset 
metrů dlouhý „obrubník“, který 
autaře trošku rozhodí, ale mo-
torkáře shodí. Proto si ve městě 
nechávejte větší rozestup a jak-
mile vidíte zastávku nebo jede-
te po silnici vyloženě opotřebo-
vané těžkými náklaďáky, hodně 
koukejte před sebe. Mnohdy to 
opravdu není moc vidět. A ješ-
tě jednoho bacha si dejte. Kde 
jsou zastávky, ostré zatáčky či 
jiné silnice, kde se vyskytují vel-
ké diesely, očekávejte uprostřed 
pruhu (mezi koly dvojmontáže) 
naftové a olejové fleky. Ve spoje-
ní s vymačkaným asfaltem je to 
zaručeně crashová kombinace. 
A nafta opět nikoho nezajímá. 
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Obrubník uprostřed silnice a térové spáry
Setkal jsem se s tím už 
několikrát a několikrát 
jsem měl dost co dělat, 
abych motorku udržel 
a nespadl. A to jsem 
nejel rychle, nedělal 
jsem nic, za co by mě 
v autoškole kárali.

BezpečNOst

Moto Guzzi Stelvio 1200
Technické údaje

Moto Guzzi Stelvio 1200

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený, 
podélně uložený dvouválec V90°, OHC/4, 
vrtání × zdvih 95 × 81,2 mm, kompresní 
poměr 11:1, vstřikování Magneti 
Marelli ∅ 50 mm, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, suchá spojka, 
sekundární převod kardanem

Podvozek: ocelový dvojitý páteřový 
rám, vpředu plně nastavitelná USD vidlice 
Marzocchi ∅ 50 mm, zdvih 170 mm, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem Sachs, zdvih 155 mm, 
nastavitelné předpětí a odskok, brzdy 
Brembo standardně s ABS Continental 
vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč  
∅ 282 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Metzeler Tourance vpředu 110/80R19, 
vzadu 150/70R17, lité/vyplétané ráfky 
2,50“/4,25“

Rozměry: délka 2305 mm, šířka 
1080 mm, výška 1475 mm, nastavitelné 
sedlo 820/840 mm, rozvor 1535 mm, úhel 
řízení 27°, stopa 125 mm, nádrž 32 l  
(7 l rezerva)

Objem 1151 cm3

Výkon 77 kW/105 k@7250

Točivý moment 113 nm@5800

Hmotnost 281 kg (provozní)

Cena 319 900/354 900 kč (akce)

Centrální stojan se určitě hodí, stejně jako nejnutnější padáky. 
Jednodušší je přeměna sedla z nízkého na vyšší a naopak


