
- Triumph se vším všudy
- vzpomínka na model X75 Hurricane
- zvuk tříválce nemá konkurenci
- sedlo se moc nepovedlo
- na svou hmotnost dokáže projet zatáčky nečekaným fofrem
- jasně nejsportovnější varianta ze všech Thunderbirdů
- s utaženým zadním pérem kolo skáče ven ze zatáčky
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Při prvním představení 
původního konceptu, 
které proběhlo před pěti lety 

v Tokiu, vzbudila odvážná kreace 
velkou pozornost a výjimkou nebyli 
ani zkoprnělí fanatici okruhového 
šílenství.
To stačilo k tomu, aby v centrálním 
mozku značky dostala realizace 
konceptu zelenou. První prototyp 
spočíval v zasazení motoru z XV 
1700 Warrior do rámu cestovního 
FJR, jenže to nebylo dost radikální, 
a tak se prototyp číslo 2 předvedl 

Zkombinovat svalnatý motor cruiseru 
s podvozkem rychlejším než fazolový 
průjem není nový nápad, ale dotáhnout 
teorii do funkční reality je v tomhle 
případě hodně těžká práce. 
A s příchodem MT-01 se to nikomu 
nepovedlo líp než Yamaze.

se stejným agregátem, ale rámem 
z R1. Tady už se vozidlo tvářilo 
dostatečně industriálně, ale stále 
zdaleka nešlo o finální verzi.
Zatímco jedna parta konstruktérů 
rýsovala o sto péro novou kostru, 
druhá četa „tunila“ véčkový motor. 
Víc než 90 procent dílů bylo upra-
veno nebo odlehčeno, včetně kliky, 
která po odhození nepotřebného 
materiálu měla zajistit nástup do 
otáček rychlejší než útok kobry.
Dlouhozdvihový agregát s válci 
rozevřenými v úhlu 48 stupňů po 
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všech detailních operacích nabízí 
150 newtonmetrů v 3750 otáčkách, 
ovšem s tím, že 140 newtonmetrů 
na kolo vybíhá už v 1500 otáčkách 
a do pěti tisíc se krouťák nezmen-
šuje. Takhle plochou křivku točivého 
momentu asi nemá žádné jiné vozidlo 
s atmosférickým plněním, protože 
k dosažení něčeho podobného je 
většinou potřeba drahý kompresor.

Subwoofery místo výfuku
Yamaha pojala podezření, že některé 
japonské motocykly postrádají vý-
raznější charakter a zvolila koncept 
„Kodo“. Kodo jsou tradiční japon-
ské bubny velkých rozměrů, které 
vytvářely hluk takového formátu, že 
dokázal rozpohybovat i vnitřnosti 
posluchačů, taková prehistorická 
technoparty. V souvislosti s tímto 
kontextem byl propůjčen podobný 
duch i motoru, který rozhodně nepů-
sobí sterilně, ale dává najevo každé 
otočení klikovou hřídelí.
Dělníci v továrně namontovali V-twin 

natvrdo do hliníkového rámu slože-
ného ze dvou odlitků, osadili sání 
sedmilitrovým airboxem a poprvé 

v historii použili na dvouválci výfuko-
vou přívěru. Výsledek je hlučný, tita-
nové výfuky duní jak dva subwoofery 

Výherní 
kombinace

a osobnost opravdu nechybí, protože 
už na volnoběh vyzařuje  MT 01 
rock‘n‘roll velkého formátu.





Technická data Yamaha  
 MT-01
motor	 čtyřdobý	vzduchem		
	 chlazený	dvouválec	do	V,	OHV/4
objem	 1670	cm3

vrtání x zdvih	 97	x	113	mm
výkon	 66	kW	(90	k)/4750	ot./min.
točivý moment  
	 150	Nm/3750	ot./min.
kompresní poměr	 8,4:1
plnění motoru	 vstřikování
startér	 elektrický
převodovka	 pětistupňová
brzdy vpředu 2	kotouče	Ø 320	mm,	 
	 čtyřpístkové	třmeny 
 vzadu 1	kotouč	Ø 267	mm,	 
	 dvoupístkový	třmen
rozvor	 1525	mm
výška sedla	 825	mm
hmotnost	 240	kg	(suchá)
nádrž	 15	l
cena  422	328	Kč

Yamaha	se	sice	dušuje,	že	její	stroj	
splňuje	hlukovou	část	normy	Euro	2,	
ale	za	prvé	to	tak	nevypadá	a	za	dru-
hé	to	nikoho	nezajímá,	protože	bez	
svérázného	zvuku	by	byla	dvouválco-
vá	Yamaha	jen	z	půlky	tím,	čím	je.
Z	motoru	se	síla	prožene	přes	
uhlazenou	převodovku	a	následně	
nasedne	na	řetěz,	který	ji	doveze	až	
k	zadnímu	kolu	nazutému	do	190	mm	
široké	obuvi.

Zrychlení jaké bys nečekal
Vem	za	plyn,	pusť	spojku	mezi	2	
-	3000	otáček,	zaraž	plyn	o	doraz	
a	dávej	pozor,	abys	řadil	těsně	pod	
pěti	tisíci.	MT	tě	roztáhne	na	200	km/h	
dřív,	než	přečteš	tuhle	větu.	Maximální	
rychlost	se	pohybuje	kolem	210	km/h,	
při	kterých	se	dá	na	motorce	ještě	udr-
žet,	hlavně	v	souvislosti	s	Warriorem,	
kde	ti	při	atakování	dvou	kil	chtěl	vítr	
utrhnout	hlavu,	případně	aspoň	sundat	
boty	a	rozhodit	nohy	do	praku.

„Nulajedničku“	můžeš	protáhnout	po	
vozovkách	i	v	malých	rychlostech,	
protože	vstřikování	s	dvěma	škrticími	
klapkami	je	naladěno	na	jemnou	
reakci	a	ani	šachy	s	rukojetí	v	nízkých	
otáčkách	nezpůsobují	neklidný	chod	
obřího	motoru.
Sedlo	usazuje	jezdce	přesně	tam,	
kde	ho	konstruktéři	chtěli	mít,	a	při	
akceleraci	ti	nedovoluje	putování	
vzad	a	při	brzdění	se	zas	nemusíš	
bát,	že	by	tě	kinetická	energie	poslala	
rozběhem	mužstvím	proti	nádrži.	Na	
čtyřiadvacetihodinovku	v	kuse	sedlo	
sice	není,	ale	na	sportovní	sedlo	je	
zas	MT	pohodlné	až	dost.	Řídítka	
jsou	široká	tak	akorát	a	konstruktéři	
je	posadili	tak,	že	po	nasednutí	na	
Yamahu	najdeš	všechno	tam,	kde	to	
potřebuješ	pro	agresivní	svezení.

Volnost v náklonu
Všechna	hmota	včetně	jezdce	je	
blízko	u	sebe	a	navíc	nízko	a	přes	
dostatečně	široká	řídítka	máš	dost	
velkou	páku	na	to,	abys	dvouválco-
vou	bestii	snadno	donutil	k	požadova-
nému	úkolu.
Řízení	je	rychlé	a	tuhá	vidlice	vede	
kolo	přesně	tam,	kam	určíš.	Stačí	leh-
ký	impuls	do	řídítek	a	MT	se	překloní	
okamžitě	na	druhou	stranu,	ne	sice	
tak	rychle	jako	někdo	ze	supersportů,	
ale	o	hodně	rychleji	než	cokoliv	s	tak	
velkým	dvouválcem.
Kde	je	potřeba,	tam	je	motorka	úzká,	
a	zmenšení	kliky,	umístění	stojánku	
a	stupaček	dává	v	náklonu	velkou	
volnost.
Netušené	možnosti	v	sobě	skrývají	
radiální	brzdiče	z	jednoho	kusu	
materiálu,	spojené	přes	gumové	
hadice	s	radiální	brzdovou	pumpou.	
Až	na	hadice	tedy	ta	nejlepší	technika	
poslední	doby	a	jen	stěží	šátrám	

v	paměti,	jestli	existuje	nahatá	motor-
ka,	která	by	brzdila	líp.

Koně v příslušenství
Přes	vysoký	agregát	z	cruiseru	a	ab-
senci	kapot	je	MT-01	dravec,	který	
má	nejradši	sportovní	jízdu.	Kromě	
toho	je	taky	vynikající	na	předjíždění,	
protože	od	1500	do	5000	otáček	
na	jezdce	čeká	140	newtonmetrů,	
které	jsou	kdykoli	připraveny	vyrazit	
a	ztrestat	zpomalovače	před	tebou.
Motorka	není	ale	perfektní,	třeba	
řídítka	ti	dávají	brilantní	přehled	

o	ramenech	a	když	dáváš	stroji	delší	
dobu	čočku,	pod	převodovkou	ulože-
ný	centrál	začne	vadnout.
Hodně	parodií	na	závodní	piloty	se	
bude	hádat,	že	silnice	je	to	samé	co	
okruh.	Ale	není,	pro	jezdění	na	nor-
málních	silnicích	a	v	provozu	máš	na	
motorku	jiné	požadavky	než	na	trať.	
A	toho	se	MT-01	drží,	má	vynikající	
podvozek	a	sílu	pořád	k	dispozici.	
Stručně	řečeno,	MT-01	je	sportovní	
motorka	pro	skutečný	svět.
A	kdyby	se	ti	zdála	pomalá,	stačí	
si	po	večerech	prolouskat	katalog	
originálního	příslušenství,	z	něhož	
si	můžeš	vybrat	třeba	kompletní	
závodní	svody	Akrapovič,	otevřené	
výfuky,	jinak	naprogramovaný	počí-
tač,	otevřené	sání...
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