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Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Všichni si ještě pamatu-

jeme na tvé dokončení dvěs-
tětisícového testu s Hondou 
XRV750 Africa Twin, ale to 
byla trochu jiná situace. Když 
jsi přebíral motocykl k testu 
v roce 1998, byl to už léty 
prověřený model a vědělo 
se, že Honda je „držák“…
Těch dlouhodobých testů už 
mám za sebou víc a nezalekl 
jsem se toho ani tentokrát. Rov-
nou jsem prohlásil, že s BMW 
F 800 GS pojedu 200 000 km. 
Motocykl jsem si zamiloval už 
při jeho světové premiéře a taj-
ně jsem doufal (vlastně dou-
fám pořád), že by to mohlo být 
i 250 000 km. Měl bych tak ve 
sbírce další motocykl, a s ještě 
větším počtem kilometrů, než 
mají předchozí. Málokdo zřej-
mě ví, že všechny dlouhodo-
bě testované motocykly (Jawa 
350/634 – 100 000 km, Jawa 
250/593 – 150 000 km, Honda 
XRV750 – 200 000 km, Honda 
XL1000V – 100 000 km) jsem 
odkoupil již během testu a mám 
je doposud. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Pokud vím, tak tu první 

trojici máš u našeho kolegy 
Petra Hošťálka v jeho česko-
budějovickém muzeu, ale 

zpět k BMW. Proč jsi šel zrov-
na do osmistovky?
Jistě si pamatuješ, že milovní-
ci Hondy očekávali nové XRV, 
někteří čekají doteď. BMW F 
800 GS pro mě v tu dobu bylo, 
a stále je, jejím nejpřímějším 
následníkem a ze svých dob-
rodružných cest dobře vím, že 
právě cestovní enduro střed-
ní třídy je tou nejlepší volbou. 
Kvalitní podvozek, výkonný 
dvouválec (i když véčko je véč-
ko), přední jedenadvacetipal-
cové kolo, úzká stavba, nízká 
hmotnost, skvělá ovladatel-
nost a v neposlední řadě eko-
nomický provoz (∅ spotřeba 
5,3 l/100 km), to je to, čeho si 
na osmistovce BMW obzvláště 
cením. Navíc jsem byl rád, že 
na rozdíl od předchozích tes-

tů mám pod sebou naprostou, 
veřejností nevyzkoušenou no-
vinku. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 No právě. Vyrazit s tako-

vým motocyklem po třech 
dnech provozu rovnou do 
Kazachstánu mi tehdy připa-
dalo jako čiré šílenství.
Co jiného mi zbývalo? Chtěl 
jsem, aby rychle přibývaly ki-
lometry, tak jsem se pustil 
s Rallye Transorientale jako 
novinář po asistenční trase až 
k čínské hranici. Rallye kon-
čila sice až v Pekingu, ale bě-
hem tří dnů od převzetí jsem 
musel najet 1250 km, udělat 
garanční prohlídku a byl jsem 
rád, že se podařilo zařídit ale-
spoň kazachstánská víza. Ral-
lye startovala v Petrohradu, 

kam jsem ale přijel se zpoždě-
ním. Bylo zaviněné první po-
ruchou. Ještěže mě BMW vy-
bavilo náhradní anténou EWS. 
V té době se totiž už vědělo, že 
jde o vadný díl, a záhy došlo 
k výměnám. Jinak jsme (byla 
se mnou totiž manželka Len-

ka) ale těch 15 400 km během 
24 dní zvládli bez dalších pro-
blémů. Ruské gruntovky a ka-
zašská step osmistovkové gée-
so dokonale prověřily a už pár 
týdnů na to jsme uháněli bez 
obav vstříc megasrazu do jiho-
portugalského Fara.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jó, pěkně tě to chytlo. 

Faro, Elba a během prvních 
tří měsíců tam padlo 
30 000 km. Jak se ti ale osvěd-
čil bavorák v Africe?
Mezitím jsem ho opruboval 
v zimním provozu. Ještě teď vi-
dím ten moment, kdy se na dál-
ničním padáku do Berouna ob-
jevil na palubním počítači údaj 
hlásící -16 °C. Díky vyhříva-
ným ponožkám a rukavicím mi 
ale bylo fajn a Mariánské Láz-
ně jsem tak zvládl na otočku. 
O měsíc později to ale bylo ur-
čitě lepší. Možná jste četli o mé 
společné cestě, kdy jsem vzal 
sebou do senegalského Dakaru 
své dva kolegy na Jawách 555 
Pionýr. Pro mě to byla napro-
sto pohodová jízda. Když jsem 
s nimi vydržel jet jejich tempo, 
klesla mi spotřeba na 2,8 litru. 
Zpáteční cestu od Růžového je-
zera jsem ale absolvoval už sám. 
A jelikož je Afrika mojí nejoblí-
benější destinací, vrátil jsem se 
tam ten rok ještě jednou.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 No jasně, to byla Mauri-

tánie, pamatuji si na tvé vy-
právění, ale potom hned ná-
sledovalo smutné období.
Během měsíce jsme byli s Len-
kou zpátky a cílem se tentokrát 
stala úžasná soutěska Chin-
guetti, ležící ve východní ob-
lasti Mauritánie. Teploty přes 
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V poslední třetině

Když byla naše redakce přítomna koncem května 
2008 slavnostnímu zahájení dlouhodobého 
testu motocyklu BMW F 800 GS, který si Jarda 
Šíma přebíral v nynějším Inveltu, brali jsme jeho 
vyhlášení o 200 000 najetých kilometrech jako 
dobrý vtip. Během 25 měsíců provozu se však test 
překulil do poslední třetiny a my vidíme, že to 
Jarda myslel vážně. 

138 150 km za 25 měsíců

Start cesty do Vladivostoku 2010

Bolívijský poslední meřený dvěstětisícový test
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čtyřicet, všude samý písek a ka-
mení – tohle prostředí jsem si 
zamiloval. A důležité je, že ani 
osmikilo s tím nemá problém. 
Ještě nikdy se mi v poušti motor 
nepřehřál. Ty jsi ale chtěl, abych 
mluvil o tom smutném období, 
kdy jsem o tenhle skvělý stroj 
přišel. Po návratu z Mauritánie 
jsem jej odvezl na servis do bý-
valého AuTecu, který mi moto-
cykl zapůjčil, a už tam zůstal. 
Krachující společnosti jej za-
bavili věřitelé. Bylo to přesně 
na rok a den od slavnostního 
převzetí a na tachometru bylo 
71 000 km. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Každý jiný by od toho šel 

a sehnal si jiné testování. 
Proč jsi se pokoušel o nemož-
né a chtěl u BMW F 800 GS zů-
stat i nadále?
Hlavně mi bylo líto opustit 
skvěle rozjetý test, hodit za hla-
vu těch 71 000 km a někde za-
čínat znovu, když zde jsem byl 
už za třetinou. A také jsem si 
s touhle osmistovkou skvěle ro-
zuměl a věděl, že v tu chvíli není 
nikde nic lepšího. Navíc jsem si 
nechtěl nechat ujít jedinečný ex-
ponát v podobě dalšího ojetého 
motocyklu. Já se prostě jen tak 
lehce nevzdávám. Sedm měsíců 
snah o znovuzískání motocyklu 
za výhodnějších podmínek vy-
vrcholilo jeho odkoupením za 
150 000 Kč. Odnesl to sice Ve-
lorex, zbytek zapůjčili dobří ka-

marádi a už jsem zase mohl vy-
razit do Afriky. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Poslyš, Jardo, co máš po-

řád s tou Afrikou, to je snad 
nějaký bacil?
Přesně tak. Tím bacilem mě 
nakazil Ivo Kaštan, když jsem 
s ním vyrazil v roce 2004 na Da-
kar. Tehdy s testovanou Hondou 
XRV750, která měla na moto-
ru už 170 000 km, to byl znač-
ně bláznivý počin. Od té doby 
vím, že právě zde dostane mo-
torka řádně na frak a test má 
punc nezpochybnitelnosti. Ur-
čitě lepší (ve smyslu – nároč-
nější), než kdybych kilometry 
najížděl mezi Prahou a Brati-
slavou. A pokud to jedete celé 
po ose, máte zaručené slušné 
penzum kilometrů. Proto jsem 
hned po odkoupení osmistovky 
vyrazil na Západní Saharu, kde 
jsem si projel zatím nepozna-
né pisty. A potom zase Senegal. 
Kouzlu Růžového jezera jsem 
totiž totálně propadl a nedove-
du si představit, že bych tam le-
tos opět nejel.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 A co Rusko? Nebyla to až 

moc velká změna?
Snad jen v tom, že cestou do 
Vladivostoku jsem musel pře-
konat devět časových pásem. 
Jinak náročností se cesta vy-
rovnala Africe a v úseku podél 
Bajkalsko-amurské magistrá-
ly, kde jsem si častokrát sáhl na 

dno svých sil, ji dokonce překo-
nala. Na startu měla osmistov-
ka najeto už 97 000 km a začal 
jsem jí bezmezně věřit. Za těch 
63 dní a ujetých 25 200 km (bral 
jsem to totiž v sedle motocyklu 
i v opačném směru) mě nepo-
tkal jediný technický problém. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 To snad není ani možný? 

Navíc jsi se před nedávnem 
vrátil z Jižní Ameriky. To i tam 
jsi všechny ty kilometry ab-
solvoval ve vší parádě?
Tady těch kilometrů bylo sice jen 
15 150, ale zase stály za to. Osm-
desát pět koní osmistovkového 
géesa, obtěžkaného šesti zavaza-
dly a dvěma osobami, překoná-
valo hravě Andy, dotklo se pouš-
tě Atacama a zdolalo mimo jiné se 
vší ctí i známou Silnici smrti v Bo-
lívii. Maximální zdolaná nadmoř-
ská výška přitom byla 4820 m. Vše 
bez jediné opravy, a dokonce i bez 
píchnutí. Vybavily se mi posled-
ní dobou tolik frekventované řeči 
o spálených spojkách. Alespoň 
v mém případě to musím vylou-
čit. Stále je tam originální oblože-
ní a to, jak motocykl dostal za těch 
138 150 km, které má nyní najeto, 
si těžko dovede někdo představit. 
Třeba spojkové nebo plynové lan-
ko, které jsem při těchto kilomet-
rech u jiných motocyklů už něko-
likrát měnil, je zde stále původní. 
A jak všichni dobře ví, nebo tuší, 
provoz v poušti tomu zrovna ne-
prospívá. A to se týká i motoru 
(olej, sání), proto dbám na pra-
videlné výměny oleje a filtrů. Po-
kud servisní interval vyjde mimo 
autorizovaný servis, kterým je 
pro mě pražský Invelt, dělám si jej 
sám cestou.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Do poslední třetiny testu 

jsi vjel v Peru. Jaké jsou tvé 
další plány?
Jsem tím posedlej, neustále se dí-
vám na počítadlo, jaké složení čí-
sel se tam objeví. Když tam v pe-
ruánských Andách padlo 133 333, 
uvědomil jsem si, že právě vjíždím 
do poslední třetiny testu. Dou-

fám, že se dočkám s BMW F 800 
GS i toužebně očekávané sklad-
by čísel 199 999. Potom už jen ki-
lometr a bude to tam. Plány sice 
mám, většinou je však prozrazuji 
až těsně před, ale Afrika je už kla-
sika. Nedovolí-li to však politická 

situace, bude to klidně zase Rus-
ko. Lákavým a dostatečně vzdá-
leným cílem může být třeba Ko-
lyma. Také třeba ale Asie. Chtěl 
bych ten zbytek stihnout do dal-
ší české motovýstavy. Bylo by to 
přece pro návštěvníky něco úžas-

ného… Vidět tu rozebraný mo-
tocykl, jako tomu bylo v případě 
Hondy Africa Twin. Ta se po na-
jeté stovce smontovala a jel jsem 
další stovku. Zde by ale k první-
mu rozebrání motoru mělo dojít 
až ve 200 000 km! 

3. březen, 09/2011
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Společnost ATAL Tábor, specialista v oblasti multi-značkové diagnostiky
pro automobily si Vás dovoluje pozvat na premiérové představení 

nové generace multi-značkové diagnostiky pro motocykly

Zahajujeme diagnostikou
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Chvíle pro servis
Mezi prvními 50 000 km oslavenými v Africe, cestou z Dakaru, a 100 000 km, které se na tachometru objevily za Nižným Novgorodem 
cestou do Vladivostoku, uběhlo 11 měsíců. Právě v tomto období se vyskytly závažné závady, které jdou podle výrobce na vrub nadměr-
ného provozu v těch nejnáročnějších podmínkách. Vezměme jen to, že motocykl byl provozován v teplotách od -16 °C do 45 °C. Pouštní 
prach má zřejmě na svědomí spálení alternátoru i konec ventilátoru chladiče, zatímco za životností baterie stojí neuvěřitelně hrbolaté 
africké a asijské cesty, nebo tu může být spojitost s nefunkčností alternátoru a regulátoru napětí. Mezi těžko vysvětlitelné závady patří 
totální vyhoření palivové pumpy (možná nedokonalé utěsnění proti vlhkosti?), zato lehce vysvětlitelné je nadměrné opotřebení boční-
ho i hlavního stojanu. Na vině je zcela jednoznačně přetěžování motocyklu. Tak třeba jen při cestě do Ruska se váha motocyklu, včetně 
všech zavazadel a jezdce, vyšplhala na 445 kg. Více než polovinu kilometrů však byla osmistovka obsazena dvěma osobami! 

seznam států v pořadí, v jakém byly navštíveny:
Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, 
Maroko, Západní Sahara, Mauritánie, Senegal, Chile, Argentina, Peru, Bolívie

závady/opravy
● výměna vadné antény EWS (2500 km) *
● prasklá plotna top-case (12 420 km), k závadě došlo 
     výrazným přetížením a „kvalitou“ kazašských vozovek
● přetěsnění ventilového víka
● výměna plováku (mylné údaje o dojezdu) *
● výměna hadic k chladiči (35 026) *  
● alternátor + reg. napětí (70 921 km)
● 2x ventilátor (70 921 km, 96 800 km)

● parkovací žárovka (73 645 km)
● žárovka hl. světlometu H7 (35 026 km,76 270 km)
● baterie (77 310 km)
● palivová pumpa, boční stojan (79 710 km)
● ložisko zadního kola (86 660 km – Senegal)
● hlavní stojan (96 800 km)
* akce vyhlášená BMW – bezplatná výměna

servisní úkony:
1 250 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 sada pneu Mitas E-07 Dakar
 UltraSeal (přípravek proti píchnutí)
10 700 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
16 555 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
25 804 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
 sada pneu Mitas E-08
 řetěz EK 525 MVXZ
 řetěz. kolečko + rozeta
 kontrola ventilové vůle
35 026 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
42 750 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 sada pneu Mitas E-07 Dakar
 zadní brzdové destičky Gold Fren

 brzdová kapalina v zadním okruhu
58 200 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
 tlumičový olej Castrol
 svíčky NGK
 ložisko hlavy řízení
 kontrola ventilové vůle
 řetěz EK 525 MVXZ
 řetěz. kolečko + rozeta
63 500 přední pneu Mitas C-19
70 921 olej Castrol GPS (3l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
 brzdová kapalina
 zadní pneu Mitas E-09
79 710 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 přední pneu Mitas E-09 Dakar
 zadní pneu Mitas E-10 (test)
 UltraSeal (přípravek proti píchnutí)
 řetěz EK 525 MVXZ
 řetěz. kolečko + rozeta
 přední brzd. destičky Gold Fren

86 660 zadní brzd. destičky Gold Fren
94 200 olej Castrol GPS (3 l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
 pneu Mitas E-09 (na dojetí)
96 800 olej Castrol Power1 (3 l)
 olejový filtr
 sada pneu Mitas E-10 (test)
 svíčky NGK
 kontrola ventilové vůle
 preventivní výměna ložisek kol (SKF)
 ložisko krku řízení
108 000 olej Castrol Power1 (3 l)
 olejový filtr
 sada pneu Mitas E-07
 řetěz EK 525 SRX
 řetěz. kolečko + rozeta
122 960 olej Castrol Power1 (3 l)
 olejový filtr
 vzduchový filtr
 sada pneu Mitas E-10
 řetěz EK 525 MVXZ
 řetěz. kolečko + rozeta
 přední+zadní brzd. destičky Gold Fren

První cesta vedla do 
Kazachstánu – Léto 2008

Sahara 2010 Západní Sahara 2010

Mauritánie 2009, cesta soutěskou Chinguetti


