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Stylisticky věrná kopie 
40 let starého modelu, kte-
rý v oněch dobách pořád-
ně rozvířil vody a také čelil 

masivnímu nástupu Japonců, se 
objevila na trhu v roce 2008 pod 
názvem V7 Classic (test v ČMN 
32/08). Teď tady máme o rok 
mladší verzi, která je ještě stylo-
vě důslednější. Jako přímý vzor jí 
posloužil model V7 Sport, využí-
vající oproti prvním vé-sedmič-
kám zvýšený objem motoru ze 
703 na 757 cm3. Bavíme se o roku 
1969 přirozeně. Tehdy muž jmé-
nem Lino Tonti vestavěl tento 
motor do chrommolybdenového 
trubkového rámu a stvořil spor-
ťáka schopného dosahovat 
rychlosti 200 km/h. A to 
v té době už něco zna-
menalo – mezi sé-
riovými motorka-
mi patřila Sportka 
k prvním toho 
druhu. Prvních 
asi 150 kousků 
vzniklo v jedineč-
né barevné kombina-
ci zelené (říkali jí „Leg-
nano“) a červeného rámu, 
stroje pozdější výroby měly rám 
černý. Tenhle barevný mustr zko-

pírovala i soudobá V7 Café Clas-
sic a snad i nefanoušci značky 
uznají, že je to paráda.

Stačí zalomit řídítka
Změn na modelu Café Classic 
není proti standardnímu Clas-
sicu mnoho: technicky vlastně 
vůbec nic. Je tu nové jednomíst-
né sedlo v mňam stylu racing re-
tro. Logicky zmizely taky zadní 
stupajdy, tohle je už de� nitivně 
pro sólisty. Ačkoli, ne tak docela. 
Pakliže pojmete touhu zajet za-
machrovat do města před kavár-
nu (kam jinam, že) a odvézt si do 
své sluje nějakou tu oběť, může-
te si pro tyto speciální příležitosti 
dokoupit dvousedlo a zadní stu-
pačky, které se tam, navzdory na-
horu zalomeným laufům, oprav-
du vejdou. Pohodlné to asi moc 

nebude, ale dale-
ko stejně ne-

jedete…

Pro jezdce jsou tou největší 
změnou dělená řídítka, zalome-
ná po závoďácku. Taková malič-
kost, a kolik si s ní člověk užije. 
Rázem se cítíte diametrálně ji-
nak než na Classicu, pozice vás 
donutí přikrčit se a tvářit se jako 
fára ze 70. let. Řídítka jsou doce-
la úzká, stejně jako celá motorka, 
která je doslova mrňavá, a když 
k tomu připočtete uzoučká vel-
ká kola a z nich plynoucí ovlada-
telnost, je dojem 40 let staré mo-
torky dokonalý. Což je pochvala, 
ne výtka, která naopak směřu-
je k umístění stupaček – ty zů-

staly na stejném místě jako na 
„sedacím“ Classicu, tzn. hodně 
vpředu, a tady prostě měly být 
aspoň o deset čísel vzadu, aby 
byl posaz přirozenější. Ale víte 
co, vem to čert, před čtyřiceti lety 
si tvůrci prvních domácích café 
racerů taky stupny nepředěláva-
li. Takže za retro-feeling jednička 
s hvězdičkou.

Stačí 50 koní?
Když už se pilot nahrbí do „rych-
lé“ pozice, zarazí nos (stylově ob-
nažený v přilbě typu jet, protože 
na téhle motorce se v integrále 
prostě nejezdí) do nádherných 
budíků a podle poslední číslov-
ky na tachometru, 220, odtuší, 
že se ta pozice bude hodit. Jen-
že tady se už zasnil moc, protože 
nesedí na staré sedmdesátikoňo-
vé V7 Sport, ale na novém Café 
Classicu.

Co z toho plyne? Dosahované 
rychlosti jsou nižší, on totiž ten 
dnešní motor z Nevady není zda-
leka takový pašák jako ten starý 
a o dvoustovce si může leda ne-
chat vyprávět pohádky od Grisa 
a dalších větších kamarádů v ga-
ráži. Bohužel objemově nepříliš 
vzdálený motor z malého Grisa 
850, s kterým by byla neporovna-
telně větší zábava (točivý charak-
ter a přes 70 kobyl), se do kon-
strukce podvozku nevejde, a tak 
mezi nohama opět bije necelých 
50 koníků. To je stále hlavní vý-
tka proti dnešní V7 – není třeba 
moc, ale 20 kobyl navíc by neško-
dilo nikomu. Když už ta motorka 
tak skvěle vypadá…

Moderní, ale pořád retro
Abyste si zase nemysleli, že je to 
nějaká kolobrnda, tak pokutu za 
rychlost na ní dokážete dostat 
taky (redakčně ověřeno) a roz-
pohybovat se dá až ke 160 km/h, 
jen to logicky déle trvá. Ono 
když se podíváte na technická 
data, konkrétně na otáčky, kdy 
vrcholí točivý moment, dojde 

vám, že tenhle motor není o vy-
sokém výkonu a vytáčení za sed-
mitisícovou hranici, ale naopak 
o úžasně gumovém charakteru 
a brumlání v nízkých točkách, 
kde dokáže být překvapivě pruž-
ný. Velice rychle tam naťukáte 
pětku (převodovka je heboučká) 
a už jen otevíráte a zavíráte plyn 
a když chytnete dobrou křivola-
kou silničku bez provozu, na je-
jím konci se budete těžko pro-
bírat ze snu, že jste právě dojeli 
závod v roce 1973…

S motorem koresponduje pod-
vozek a brzdy. Moment, s moto-
rem, nebo se zaměřením celé-
ho stroje? Asi s obojím. Protože 
podle kritérií dnešní doby beto-
nových rámů a radiálních dvace-
tipístků je Gůza tak trochu kos-
titřásek, jejíž přední brzda sice 
zpomaluje, ale citlivostí ani silou 
zrovna nevyniká. Ovšem nech-
te na ní svézt nějakého starého 
závodníka a vrátí se s brekem, 
že kdyby měl takový rám a brz-
dy tenkrát, tak Agostini neměl 
zdaleka tolik titulů. Přeloženo 
do lidštiny – je to dost moder-
ní, abyste se nezabili, ale zároveň 
správně retro.

Zážitková mašinka
Objektivních minusů je jen pár – 
nevadily by kvalitnější přepínače 
na řídítkách, někdy se lze setkat 
se startovacími vrtochy a občas 
vás zarazí, co všechno se tváří 
kovově a je to bakelit. Na straně 
plusů najdete to, co nejlíp doka-
zují fotky: tvary jsou oku lahodí-
cí, čisté a klasické. Téměř při kaž-
dém zastavení se přišourá strejda 
nebo dědula, který „na něčem 
podobném“ jezdil. Mezi mladší 
generací může V7 posloužit jako 
� ltr estetického cítění. Pro tupo-
hlavy to bude nějaká stará her-
ka, co nejede. Ti, kdo mají oči 
a vkus, vyhrknou „týý jo“.

Hlavně je to ale motorka pro 
fajnšmekry, kteří vědí, jak si 
s tímhle kafáčem užít. Stačí třeba 
osmdesát na budíkách, když si to 
pelášíte nějakou příhraniční sil-
ničkou s malými smrčky kolem. 
Velké zážitky v malých rychlos-
tech, dalo by se o Café Classicu 
napsat v dnešní době, kdy existu-
jí obludné motorky, na kterých si 
klidně zívnete ve dvoustovce. Po 
přesednutí z nějakého litrového 
nesmyslu s hliníkovým deltabo-
xem tužším než mráz na Sibiři 
a počtem koní větším než IQ Gar-
ri Kasparova možná nepochopíte, 
co touhle motorkou chtěl básník 
říci, ale to je váš problém. Tohle 
je o jiném druhu zážitků. 
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TEST Velké zážitky 
v malých rychlostech

Důkladné retro se 
vším všudy

Řídítka dolů, úzké 
gumy a 50 koní

TECHNICKÉ ÚDAJE

Moto Guzzi V7 Café Classic

Motor: čtyřdobý, podélně umístěný, 
vzduchem chlazený dvouválec V90°, OHV/2, 
vrtání × zdvih 80 × 74 mm, kompresní poměr 
9,6:1, vstřikování Weber-Marelli, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka, spojka 
jednolamelová suchá, sekundární převod 
kardanem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
nenastavitelná teleskopická vidlice Marzocchi 
∅ 40 mm, zdvih 130 mm, vzadu hliníková 
kyvka se 2 postranními tlumiči s nastavitelným 
předpětím a odskokem, zdvih 118 mm, úhel 
řízení 27,8°, stopa 109 mm, brzdy Brembo vpředu 
kotouč ∅ 320 mm, čtyřpístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 260 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Metzeler Lasertec vpředu 100/90-18, vzadu 
130/80-17, vyplétané ocelové ráfky 2,50“/3,50“

Rozměry: délka 2185 mm, šířka 800 mm, výška 
1115 mm, světlost 182 mm, výška sedla 805 mm, 
rozvor 1449 mm, nádrž 17 l (2,5 l rezerva)

Objem 744 cm3

Výkon 35,5 kW/48,3 k@6800 
Točivý moment 54,7 Nm@3600
Hmotnost 198 kg (provozní)
Cena 209 900 Kč

Moto Guzzi V7 Café Classic

Pozice vás donutí přikrčit se a tvářit 
se jako fára ze 70. let

Zelená nostalgie

Druhé pokračování příběhu, jak těžit ze své slavné minulosti, 
v loňském roce předvedla Moto Guzzi. A je to příběh opět 
parádní, tentokrát už opravdu pro individualisty.

ťáka schopného dosahovat 
rychlosti 200 km/h. A to 
v té době už něco zna-
menalo – mezi sé-

né barevné kombina-
ci zelené (říkali jí „Leg-
nano“) a červeného rámu, 
stroje pozdější výroby měly rám 

nebude, ale dale-
ko stejně ne-

jedete…

Totální stylovka. Brzdy vás 
nenadchnou, budíky naopak velice

Takhle vypadala původní V7 Sport 
v roce 1969. Vidíte tu podobnost?


