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Dnešní poradna, přestože neřeší žád-
ný konkrétní problém, vám dokáže 
odpovědět na nespočetné množství 
dotazů, otevře vám nové možnosti 
a zdroje informací, o kterých jste do-
sud neměli možná ani tušení, a může 
vás uchránit před vážnými problémy. 
O co jde? 

S radostí vám oznamujeme pří-
jemnou novinku pro všechny 
motorkáře, kteří se o své motor-
ky starají sami. Na webu www.
bikes.cz, který znáte jako největší 
webový katalog s více než 15 000 
motorkami, je od nynějška záro-
veň i největší databáze servis-
ních manuálů a uživatelských 
příruček nejen v České repub-
lice, ale dost možná i na celém 
světě. 5110 manuálů, to už je po-
řádná porce, co? 

Web www.bikes.cz je ten 
samý web, na kterém fungu-
je i naše internetová Technic-

ká poradna, zde schovaná jako 
„Otázky a odpovědi“. A servis-
ní manuály najdete hned vedle 
na horní liště. Do vyhledávací-
ho pole vepíšete svou motorku, 
z nabídky si vyberete hledaný 
servisní manuál, opíšete ově-
řovací kód a tadáá, za chvilku 
máte manuál v ruce.

Při počtu 5110 manuálů ovšem 
není možné je všechny zkontrolo-
vat, takže se může stát, že někte-
ré manuály jsou v databázi víckrát 

nebo mají špatný 
název, nebo jsou 
třeba pro jiný mo-
delový rok a po-
dobně. Pokud chy-
bu zjistíte, můžete 
udělat dobrou služ-

bu ostatním motorkářům a nahlá-
sit problém v textovém okénku na 
stránce. Pomůžete nám tak udržo-
vat databázi v neustále aktualizo-
vaném stavu.

nepřeceňujte manuály
V souvislosti se servisními ma-
nuály přidávám ještě jednu důle-
žitou radu: nepřeceňujte je! Ma-
nuál je jen takovým vodítkem 
pro školené mechaniky, není 
v něm uvedena spousta postu-

pů a dovedností, takových těch 
základních. Mechanici vědí, ko-
lik dát tekutého těsnění, aby ne-
ucpalo olejové kanálky, vědí, 
jak se montují gufera a ségrov-
ky, vědí dokonce i o faktických 
nebo tiskových chybách v ma-
nuálech, mají spoustu zkuše-
ností. Sebelepší manuál neudě-
lá z laika špičkového mechanika. 
Můžete třeba opravit součástku, 
vyměnit díl, seřídit vůli, ale ne-
musíte poznat, že spoluzabíra-
jící součástka toho už má „plný 
zuby“, že motor nese známky ně-
jaké další závady apod.

Mimochodem, čeští motorká-
ři mají vžitý jeden nešvar. Koli-
krát jste sami slyšeli: sháním ma- 
nuál? Takže nějaký manuál sežene-

te, jenže on vlastně mladý pán měl 
na mysli návod k obsluze. Zkusme 
být tedy větší profesionálové a za-
čít rozlišovat servisní neboli dílen-
ské manuály, a návody k obsluze 
neboli uživatelské příručky.

A ještě jedna věc. Pokud shá-
níte servisní manuál v češtině, 
ušetřete si klidně práci. Pokud 
vím, žádný servisní manuál (kte-
ré mají třeba 200–300 stran), od 
žádné světové značky nebyl ni-
kdy přeložený do češtiny. V češti-
ně jsou pouze uživatelské příruč-
ky, ovšem i v nich najdete spousty 
důležitých informací. 

RT vstoupilo do historie 
okapotováním typu R 
100 RS. Dvouventilový, 
vzduchem chlazený bo-

xer disponoval výkonem 60 koní 
a vyráběl se celých sedmnáct let. 
Následující model R 1100 RT 
měl už v každém ze dvou vál-
ců čtyři ventily, používal roz-
vod HC, elektronické vstřiková-
ní a pětirychlostní převodovku. 
Byl osazený přední vidlicí Telele-
ver a zadním kyvným ramenem 
Paralever. Ve výbavě nechybě-
lo ABS, řízený katalyzátor a řada 
dalších špičkových doplňků. Za-
chován zůstal sekundární převod 
kloubovým hřídelem, vzduchové 
chlazení, výkon motoru se zdvih-
nul o 30 koní. Ertéčko se stalo sy-

nonymem pohodlného dálkové-
ho cestování na reprezentativní 
úrovni.

S příchodem nového R 1150 RT 
si do převodovky našel cestu šestý 
rychlostní stupeň a výkon se zvý-
šil o přibližně pět dalších koní. 
Vzhled spodního dílu kapotáže 
zůstal stejný, modernější design 
získala přední část s novým svět-
lometem s integrovanými mlhov-
kami, větrný štítek, jehož elektric-
ky nastavitelná výška fungovala 
stejně dobře jako na předchozím 
modelu. Nový byl také přístrojo-
vý panel a tvarově i ovládací prv-
ky na řídítkách.

současný model
Modernizace na dodnes vy-
ráběném modelu R 1200 RT 
znovu postoupila o krok dále, 
i když v základních rysech zů-
stal motocykl stejný, tedy vyba-
vený plochým vzduchem chla-
zeným dvouválcem, kloubovým 
hřídelem, Paraleverem a Tele-
leverem, výborně fungujícími 
brzdami a velkou plastovou ka-
potáží včetně prostorných kuf-
rů. Motor ovšem získalo ertéčko 
z rok starého vzduchem chlaze-
ného modelu GS. Motocykl byl 
o 15 kg lehčí a měl o 15 koní vyšší 
výkon. Elektronicky nastavitelné 
odpružení se ovládalo za pomocí 
tlačítka na řidítkách. Zcela nová 
kola z lehkých slitin byla spe- 
ciálně vyvinuta pro tento mo-
del. Převodovka působila kulti-
vovanějším dojmem, vyhřívání 
elektricky nastavitelného sedla 
jezdce i spolujezdce umožnilo 
cestování po celý rok. Dvanácti-

stovka používala nové provedení 
brzd, už nešlo o úplné spřažení 
přední a zadní brzdy jako dříve, 
ale o kombinaci obou brzd při 
použití přední páčky, zatímco 
při zmáčknutí páčky zadní brzdy 
brzdil jen zadní kotouč. U sou-
časné dvanáctistovky, jež na 
99 % klepe svou poslední sezo-
nu a napřesrok bude nahrazena 
vodníkem z letošního GS, najde-
te motor s ventilovým rozvodem 
DOHC, použitým z modelu HP2 
Sport, který je však více orien-
tovaný na točivý moment až  
120 Nm při 6000 otáčkách. 

Image a prestiž
Začněme příspěvkem, který se 
jako přes kopírák hodí ke všem 
modelům RT: „Bavorák RT je op-
ticky velká mašina, což mě ze začát-
ku trocha děsilo, ale po pár kilome-
trech děs ustal. Kliďas s perfektním 
krouťákem, a když se za to zatáh-
ne, vyletí jak šíp a dokáže s nob-
lesou dojet jakkoliv daleko.“ Další 
majitel jedenáctistovky říká: „Spo-

třeba chodí od 4,3 l do čtyř tisíc otá-
ček (120 km/h) až 5,8 l / 100 km 
(170 km/h) při tandemu a bagá-
ži. Brzdy – přední jsou super, zad-
ní trochu pokulhává, vcelku brzo 
blokuje. Sedla jsou úplná pohoda, 
za štelovatelným plexi nefouká, ani 
takřka neprší. Jen při jízdě s tande-
mem bych vytkl horší viditelnost ve 
zpětných zrcátkách, ale dá se na to 
zvyknout.“

A majitel modelu R 1150 RT 
uvádí: „Líbila se mi nová pěti-
paprsková kola a také brzdový 
systém Integral ABS s velkými 
předními kotouči. Trochu jsem 
se ze začátku divil, že ač ertéč-
ko používá vstřikování, najdete 
na řídítkách třípolohový sytič. 
Po rozjetí ho však mohu ihned 
vypnout. Motor je sice velice sil-
ný, ve vyšších otáčkách mu ale 
trochu dochází dech. Je to tím, 
že s ertéčkem se většinou jezdí 
v nižších a středních otáčkách, 
nejde přece o supersport. Se 
zařazenou šestkou a rychlostí 
100 km/h je na otáčkoměru jen 
3000 otáček. S tím souvisí i spo-
třeba, která je na téměř 300 kg 
těžký stroj velice příznivá.“

Teď pár řádků majitele evoluč-
ně nejnovějšího modelu 1200: 
„Nevím o podobném motocyklu 
na trhu, který by plnil funkci do-
konalého cestovního motocyklu, 
ovšem který si neváhám vzít i na 
cestu do města. Konkurencí by pro 
mě mohl být jen model K1200 LT 
nebo Honda Gold Wing. Ale s těmi 
nemůže být zábava kvůli pev-
ně montovaným kufrům. Pokud 
kompromis beze ztrát, tak jedině 
R 1200 RT.“

Při tomhle výčtu vlastnos-
tí to vypadá, že BMW po-
strádá stinné stránky, ale pár 
drobností se jistě také najde: 
„V první řadě sedlo, ze kterého 
po několika stech kilometrech 
bolí kostrč. Další nectností 
mého modelu 1200 je skose-

ný paprsek hlavního světlome-
tu. I při zapnutém dálkovém 
světlometu se kvůli tomu noč-
ní průjezd levou zatáčkou stá-
vá adrenalinovým zážitkem 
typu "vjezd do černé díry". 
Vyřešil jsem to přídavným  
xenonem.“ 

Ertéčka jsou ve výrobě od roku 1978. Všechno 
začalo modelem R 100 RT, po němž přišla na 
řadu na podzim roku 1995 jedenáctistovka. Po 
pěti letech ji vyměnila jedenáctsetpadesátka 
a od roku 2005 tu máme dvanáctistovku. Vždy 
však šlo o maximálně pohodlný motocykl 
kategorie Gran Turismo.

Ivo Helikar
ivo@cmn.cz

foto: M. Lichtenberg

BMW R 1100/1150/1200 RT

Motor: čtyřdobý, vzduchem a olejem 
chlazený protilehlý dvouválec, HC 2/4/DOHC 
4 ventily ve válci, vrtání × zdvih 99 × 70,5 / 
/ 101 × 70,5 / 101 × 73, kompresní poměr 
10,7/11,3/12:1, elektronické vstřikování, 
elektrický startér, tlakové oběžné mazání, 
elektronické zapalování, pětistupňová/ 
/šestistupňová/šestistupňová převodovka, 
sekundární převod kloubovým hřídelem

Podvozek: nosný motor a pomocné ocelové 
rámy, vpředu zavěšení Telelever, zdvih  
120 mm, vzadu Paralever, zdvih 
135 mm, brzdy vpředu 2 kotouče, 
čtyřpístkové třmeny, vzadu kotouč, 
pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
160/60ZR18/170/60ZR17/ 180/55ZR17

Parametry: rozvor 1485 mm, nádrž 
26/26/27 l, množství oleje v motoru 4 l, 
specifikace oleje 10/15/20W-40

TechnIcké údaje

Objem  1085/1130/1170 cm3

Výkon 66/70/81 kW/ 

 /90/95/110 k@ 

 7250/7250/7500

Točivý moment 95/100/115 

 (120) nm@5500/5500/6000

Výška sedla 780–820/845 mm

Hmotnost (bez náplní)

 296/285/229 kg

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Prohlídka a výměna oleje každých 10 000 km, ventilové vůle sání 0,15-0,20 mm, 
výfuk 0,25–0,30 mm

seRvIs

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: R 1100 RT od roku 1995

R 1150 RT od roku 2000
R 1200 RT od roku 2005 dodnes

Cena: R 1100 RT od 60 000 Kč
R 1150 RT od 80 000 Kč

R 1200 RT od 150 000 Kč
hodnocení

• BMW R 1150 RT, ‚04. 130000Kč. 734789759
• BMW R 1200 RT, ‚10, plná výbava !. 310000Kč. 602223995

v ČMn BaZaRU sTR.11

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

Servisní manuály na Bikes.cz
teCHnICKá PoRadna

v PŘíŠTích ČMn
Velký skútr Piaggio X9 měla italská společnost v nabídce hned 
s několika objemy motorů, vybrat si mohl každý. Máte s ním 
zkušenosti? Podělte se o ně. 

Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz
 nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Přístrojový panel modelu R 1150 RT

nadstandardní evoluce


