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Kdybyste hledali kořeny 
motoru této „gucy“, tak 
byste došli do 70. let k V50. 
Kdybyste ale hledali tentýž 

motor, tak vězte, že pohání už léta 
poločopříka Nevadu nebo dnešní 
café racery V7. Co se týče pohon-
ných jednotek, je továrna z Man-
della velmi konzervativní.

Pro všechny
Oproti „nevadskému“ motoru 
došlo ke změně prakticky jen 
v náhradě karburátorů za vstři-
kování. Guzzi si prostě v klídku 
světově donekonečna omílané 
krize vyrábí technologicky stej-
né motory, jen s „trochu“ jinými 
objemy, a snaží se na jejich zákla-
dě vytřískat, co se dá. No a proč 
ne? Motor 750 „trpí“ velmi pří-
jemných chodem, mizivou spo-
třebou, minimálními vibracemi. 
Záměr byl vytvořit stroj pro kaž-
dodenní život – jednoduchý, leh-
ce ovladatelný motocykl se leh-
ce sportovními ambicemi, který 
neurazí zkušené jezdce, ale bude 
vhodný i pro eventuální nováč-
ky ve vyšších kubaturách a stej-
ně tak (díky své ergonomii) i pro 
dívky.

Ničím nevyčnívá?
Klasické vzduchem chlaze-
né „vé“ z Nevady si ponecha-
lo svých 49 koní i slušný krou-
ťák o 54 Nm, ovšem již v 3600 
otáčkách! Váha těsně nad dva 
metráky je ještě v mezích nor-
my. Výška sedla a jeho tvar 
opravdu přivedou ke koupi 
i řadu dívek.

Klasický motor, klasický ocelo-
vý kolébkový rám, nenajdete zde 
nic, k čemu by šel dát přídomek 
excelentní. Ale to ani nebyl záměr 
konstruktérů. Jako velmi pěknou 
bych hodnotil spotřebu kolem 4,5 
litru/100 km. Při 18 l benzínu, jež 
se vejdou do nádrže, se dá s Bre-
vou cestovat, aniž byste museli se 
zatajeným dechem sledovat uka-
zatel s blížící se pumpou.

Velmi slušné jsou brzdy, hlav-
ně předek s kotoučem o prů-
měru 320 mm. Velké plus dá-
vám výrobci za použití pouhých 
130 mm široké pneumatiky na 
zadním 17“ kole. Proč tam cpát 
balón, proč snižovat její ovlada-
telnost a hbitost?

Tak příjemná
Výrobce označuje Brevu pří-
zviskem „roadster“ a myslím, 
že to její vlastnosti vystihu-
je nejlépe. Výrobce prý také 
chtěl, aby konkurovala Mon-
steru 620 ie. Tady nevím... 
Ducati (i ta nejcivilizovanější) 
má více sportovního náboje, 
jak ve výkonu, tak v podvozku 
a nejvíce v posazu jezdce.

Breva je vyloženě pohodový 
naháč. Naháč, se kterým odva-

lujete devadesátkou, kocháte 
se krásnou krajinou a motorka 
pod zadkem jen tak brumlá. 
Motor není žádný vysokootáč-
kový ďábel, původ z poločopří-
ka mluví sám za sebe. U mála 
motorek mám dojem, že sedím 
„v“ motorce. Breva tuto pří-
jemnou vlastnost má. Poprav-
dě ergonomii považuji u Brevy 
750 za to nejlepší, co motocy-
kl nabízí. Tak uvolněně jsem se 
cítil jen na pár strojích.

Občas eventuální zájemci 
nechvalně mluví o malém vý-
konu. Ale myslím, že by změni-
li názor, kdyby se na nejmenší 
Brevě projeli. V některých tes-
tech jí přisuzují pouze „funkci“ 
motorky pro začátečníka, pod-
le mne je ale její záběr oprav-
du daleko širší. Pokud chcete 
dojíždět do práce, dávat si od-
polední výlety letní krajinou, 
cestovat Evropou i po trochu 
horších asfaltkách, popojíždět 
na kávu, to vše je pro Brevu 
ta pravá parketa. Velmi potě-
ší i pořizovací cena jak nového 
stroje, tak jetiny, a originálního 
i neoriginálního příslušenství 
se dá koupit na Brevu přiměře-
né množství. 
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TechNické údaje

Moto Guzzi Breva 750
Objem  744 cm3

Výkon  49 k@6800

Točivý moment  55 Nm@3600

Hmotnost (bez náplní)  182 kg

Sedlo  790 mm

Spotřeba  4,5 l/100 km

Motor: čtyřdobý, vzduchem a olejem 
chlazený dvouválec do V90°, OHV/2, 
vrtání × zdvih 80 × 74 mm, elektrický 
startér, kompresní poměr 9,6:1, 
karburátory, suchá spojka, sekundární 
převod kardanem

Podvozek: trubkový ocelový rám, 
teleskopická vidlice, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s centrální jednotkou, 
nastavitelné předpětí a útlum v odskoku, 
brzdy vpředu kotouč ∅ 320 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu kotouč  
∅ 260 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 110/70-17, vzadu 130/80-17

Rozměry: rozvor 1449 mm

Tak trochu na okraji 
zájmu motocyklového 
trhu stojí jedna velmi 
příjemná a nenápadná 
Italka – Moto Guzzi 
Breva 750. Bajk 
s osvědčeným motorem, 
který vlastně ničím 
nevybočuje z řady.

Martin DeCarli 
redakce@cmn.cz

foto: archiv

Milá společnice
Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Petr Šafránek, vedoucí servisu A Spirit

Breva je jedna z nejjednodušších Guzzi v programu a díky své jed-
noduchosti vlastně ani není, co by se na ní kazilo. Motor má vý-
konu opravdu málo, ale díky tomu je skoro nesmrtelný. Jen první 
ročníky měly nějaké problémy s palubními deskami, to jsme ale 
řešili stahovačkami nebo garancemi. Oleje má Guzzi tři, motoro-
vý - 2 litry, převodový - 1 litr a kardanový, kterého jsou asi tři deci. 
Všechny tyto náplně se mění po 7500 km. Vzduchový filtr po 15 000 km.

servis a ProBléMy

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2003 - současnost

Cena: od 60 000 Kč 

hodNoceNí

2003 zahájení prodeje
2006 nové vstřikování a zapalování
2010 výroba stále pokračuje

hisTorie

Breva je „nejlidovější“ 
Guzzi v nabídce

Zdravím redakci ČMN,
snad můj dotaz nebude působit příliš 
amatérsky, ale stále se nemůžu dob-
rat kloudné odpovědi, jaká je skuteč-
ná funkce tlustého svodu na dvoudo-
bých motocyklech. Kamarádi říkají, že 
je to kvůli výfukové přívěře.
 Díky za odpověď, Filip

Ahoj Filipe.
S kamarády jsi narazil na velmi 
rozsáhlou problematiku tech-
nického zaměření. Na téma la-
děných výfuků by se dalo napsat 
několik knih, ladění motorů je 
nesmírně složité. Pokusím se to 
velmi velmi zjednodušit. Hlav-
ní problém tkví v úniku nové 
nasáté směsi z válce ještě před 
jejím spálením. U čtyřdobého 
motoru tomuto úniku zabra-
ňují uzavřené výfukové venti-
ly, ovšem u dvoudobé koncepce 

je jediným uzávěrem samot-
ný píst, jehož hrany slouží jako 
„ventily“ všech kanálů ve válci 
– proto se někdy v technických 
datech píše u 2T rozvod pístem. 
Nyní zapoj ve spolupráci s ilu-
stračním obrázkem fantazii. 
Ono rozšíření svodu zajistí od-
raz části vln, ve kterých se zplo-
diny šíří, a tyto vlny se pak vra-
cejí zpět k válci, kde „zatlačí“ 
část uniklé nové směsi zpět do 
válce. Snižují se tím tedy ztráty, 
což v praxi znamená vyšší účin-
nost práce motoru v určitých 
otáčkách, ne však v celém spek-
tru. I proto je důležité, aby byl 
svod naladěn na provozní po-
žadavky motoru. Tento princip 
výfukového systému se ozna-
čuje jako rezonanční. Ve dvou-
dobém světě hraje svod důleži-
tější roli než samotná výfuková 
koncovka. K vylepšení točivé-
ho momentu potom slouží i vý-
fuková přívěra, kterou jsi zmí-
nil a která je nedílnou součástí 
moderních, již nejenom dvou-
dobých motorů. 

Dvoudobé jelito
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Připravil Jakub „Hawk“ Dražan
ilustrace: archiv
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