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KTM před lety nastavilo 
laťku a té se mnozí sna‑
žili držet, každý výrobce 
šel ale svojí cestou. Více‑

méně se dá říct, že se velká en‑
dura rozdělila na dvě objemo‑
vé kategorie, kolem 800 kubíků 
a nad 1200, přičemž osmistovky 
jsou více do terénu a velké obje‑
my terén umí spíš expedičním 
tempem, pokud mají na obu‑
tí vůbec nějaké vroubky. Litrové 
KTM momentálně trošku vybo‑
čuje. Jediný konkurent je vlast‑
ně Triumph Tiger 800 XC, má tři 
válce a 95 koní, a tak dohání ob‑
jemový handicap, dvouválcové  
F 800 GS od BMW by bylo již 
v nevýhodě.

Zatímco KTM 990 Adventu‑
re po skoro deseti letech výroby 
končí a zastoupí ho větší a mo‑
dernější 1190 Adventure, Trium‑
phův nejmenší Tiger 800 ve ver‑
zi XC své dovednosti předvádí 

teprve krátce. Pokud chcete ces‑
tovní enduro, které ještě nerezig‑
novalo na to slovíčko „enduro“, 
má smysl sáhnout ještě po klasi‑
ce ve výprodeji, nebo ji ostrovní 
tříválec zcela zastíní?

Páčky nebo jen mačkátka?
Nejprve pár postřehů z přejez‑
du do pískovny. Pilota KTM po‑
těší vynikající páčky přední brz‑
dy a hydraulické spojky, dají se 
výborně naštelovat a člověk tak 
může řídit i na jeden/dva prsty 
a vystaví spojku i v rukavicích. 
Triumph má páčky blízko, po 
silničářsku, kde se není potřeba 
zdaleka tolik držet. V terénu jsem 
blízkou páčku lankové spojky 
docela hanil, párkrát mi motor 
zdechl na nedomáčknutou spoj‑
ku, přitom prsty jsem měl omač‑
kané na kost.

ABS na Triumphu funguje lépe 
než na KTM, jemněji, nechá‑
vá vás s citelným jemným chvě‑
ním v páčkách kola uvést v lehký 
smyk, KTM v tomto ohledu radi‑
kálně zasahuje a v mnoha situa‑
cích díky vypružené páčce (nebo 
oběma páčkám) přestává brz‑
dit a vy se řítíte, kam vůbec ne‑
chcete. Zvláštní, před lety mi při‑
šlo toto ABS na 990 Adventure 
úžasné, jak se ale svezete na lep‑
ším, hned cítíte slabiny. Zase na 
KTM se ábíčko dá vypnout hned 
jedním čudlíkem, na Trium‑ 
phu je to zdlouhavá anabáze.

Na silnici si obě motorky ne‑
mají co vyčítat, obě jedou hod‑
ně rychle, driftují i zatáčí, brz‑
dí. KTM s hrubým dvouválem 
umí drifty i na asfaltu, Tiger drží, 
drží, a pak ulítne, což je o high‑
sider. Sedlo na KTM je poměrně 
klouzavé, Triumph drží posádku 
jistě, navíc má na zadku výborná 

madla. Na obě motorky nakoupí‑
te hromadu příslušenství, obleče‑
ní a vlastně všechno, co vás na‑
padne, když vás to napadne…

Pozice rozdílné
Adventure má mnohem níž stu‑
pačky, když jedete vstoje, máte 
po přesednutí z Tigera pocit, 
že jste dítě a snažíte se na veřej‑
ném záchodku strefit do mušle 
pro dospělé. Jenže Tiger má zase 
stupačky moc vysoko a se stan‑
dardně nízko uloženými řídítky 
ve stoje v jeho hřbetě předvádí‑
te naopak polohu zvracecí. Před‑
klon, záda prohnutá, váha hod‑
ně šlapačkovsky do rukou. Ale 
má to svá opodstatnění. Nejste 
tak zasednutí či zaboření do mo‑
torky, do jisté míry máte nad ní 
větší kontrolu – trošku mi to při‑
pomnělo, jak se stojí na street‑
fighteru. 

Tiger XC (to je ta motorka, 
co nosí na nose brýle jako Miloš 
Kopecký) kvůli nízkým řídítkům 
nepříjemně padá přes horizonty, 
při skocích s těžkým endurem je 
kolikrát potřeba se zády protáh‑
nout dozadu, ale řídítka vpředu 
a dole vás táhnou logicky hlavou 
dolů. Má to ale výhodu ve výjez‑
dech, u KTM se naopak kouše‑
te helmou do plexištítu (ale měli 
jsme prodloužený nadstandard).

Adventure včera, dnes a zítra
Od samého začátku výroby KTM 
950/990 Adventure jsem jeho 
velkým příznivcem. Byla to prv‑
ní mašina, která zvládla co legen‑
dární Africa Twinka, akorát mno‑
hem bravurněji, lehčeji, a díky 
dvojnásobnému výkonu i dravě‑
ji a akčněji. Dalo se s ní skákat, 
tahat zatraceně dlouhý drifty na 
plynu i brzdách… Mašina veřej‑

nost i profíky tehdy ohromila, 
protože takhle ostrý víceúčelový 
stroj prostě nikdo neudělal. Měl 
své mouchy, ale líbil se a stal se 
legendou. Byl nejlepší.

Jenže postupem času se z Ad‑
ventura stal nedefinovatelný div‑
nostroj. Kvůli snižování podvoz‑
ku a zlidšťování sedla pro delší 
cesty mašina ztratila to terénní 
nadšení, podvozek je měkčí a niž‑
ší, mašina už nemůže v civilní 
nízké verzi skoro skákat, a kvůli 
zapomenutému vývoji elektro‑
niky nenabízí ani žádný (oprav‑
du žádný) elektronický komfort, 
tedy kromě ABS. Stěží třeba zjis‑
títe stav paliva. Jednoduše 990 
Adventure v nízké verzi nenabí‑

zí kromě poctivého rámu a dra‑
vého motoru vlastně nic z terén‑
ních kvalit svých předchůdců.

Opravdu nepříjemná je spotře‑
ba, která je i po bezmála deseti le‑
tech výroby stále neúnosná – při 
testu za normálního kombino‑
vaného režimu a citlivé, leč sviž‑
né jízdy s milovanou přítelkyní 
na tandemu jsem protankoval  
10,4 l/100 km. Snížení spotřeby 
nepomohlo ani několikeré zno‑
vupřepočtení najetých kilomet‑
rů za asistence kalkulačky a ku‑
pičky účtů od benzínek. Triumph 
byl při stejném tempu o víc než 
tři litry skromnější.

990 Adventure je již zasta‑
ralý, původní ostrá koncepce 

se postupně přetransformova‑
la na vyloženě cestovní a tím, 
čím tato neelektronická motor‑
ka byla, už dávno není. V očeká‑
vání je ale nový 1190 Adventure 
(již v předprodeji), který má elek‑
troniky srovnatelně s konkurencí 
a opět, tak jako jeho předchůdce  
990 Adventure, vyčuhuje z davu. 
Má 150 koní, elektronicky stavi‑
telný podvozek a ohromný dis‑
plej se startrekovskými doved‑
nostmi. To jako argumenty stačí.

800 XC – úplně nová krev
Aby bylo srovnání ideální, muse‑
la by KTM 990 Adventure být ve 
verzi R – ta má vyšší podvozek 
a tolik by jí na hrbolech netlouk‑
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ktM 
• na agresivní jízdu úžasně dravý motor
• hodně emocí a radosti

ktM 
• v terénu neumí pomalou jízdu, 
 cuká, hrabe
• spotřeba je podpásovka
• v terénu těžkopádné chování
• displej/počítač nemá žádné fajn 
 funkce

Střídání stráží

Adventure od KTM je legenda, ale dnes je v ohromné konkurenci velkých 
cesťáků zastaralý a dosluhuje. Triumph je nová krev. Obstojí litrové 
dvouválcové véčko proti osmistovkovému řadovému tříválci?

triuMPh 
• výborný podvozek
• jemný motor a vstřikování
• perfektní ABS

triuMPh 
• vypínání ABS – mnoho klikání, 
 mnoho času, otravné
• silniční spojková páčka

Více fotografií na iCMN.czTriumph na pohled působí lehčím 
dojmem, Advík je stroj pro velký kluky

Silný sportovní dvouválec 
KTM kouzlí dlouhé drifty na 
asfaltu, natož pak na štěrku

Tiger ve svém živlu. Tahle 
motorka terén opravdu umí

inzerce
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la přední vidlice do dorazů. Jen‑
že je vyšší a pocitově těžší, to by 
jí naopak škodilo, vedle lehouč‑
kého Tigera obzvlášť. Náš testo‑
vaný Adventure měl ale pneu‑
matiky na štěrk a polňačky, Tiger 
byl pro změnu obut do silničních 
vzorů, což byl ve štěrkovně velký 
handicap – na silnici to bylo ve‑
směs jedno.

XC je takový ekvivalent verze 
R u KTM 990 Adventure. S tím 
rozdílem, že zatímco u Kátéem‑
ky se liší hlavně zdvihy odpružení 
a sedlo, u Triumphu to mají na‑

stavené jinak: obyčejný Tiger 800 
má litá kola (vpředu 19") a s těmi 
se do terénu nedá, verze XC je tak 
se zdviženým podvozkem a drá‑
těnými koly do terénu daleko 
vhodnější.

Když jsem Tigera vyzvedá‑
val (nikdy předtím jsem na ma‑
lém Tigeru neseděl), říkal jsem 
si v duchu „co je to zase za vy‑
krášlený silničák“. Těšil jsem se 
na Adventůru, od Tigera 800 
jsem vůbec nevěděl, co čekat. Do 
terénu se netvářil, vypadalo to na 
zklamání. Jenže stačilo pár drif‑ 
tů a skoků a byl jsem rázem v jeho 
fanklubu. Vůbec se tak netváří, 
ale Kátéemce regulérně a na plné 
čáře natrhl slušně řečeno pod‑

sedlák. Triumph je v ruce lepší, 
má daleko měkčí a použitelněj‑
ší motor, krásně se tak škrábe 
i se silniční gumou po štěrku do 
kopce, má výborné ABS dovolu‑
jící jemné drifty, jemný plyn a co 
mě odbouralo – nekompromisně 
dobrý podvozek. Zvládá víc než 
ten u KTM, ale jak říkám, ver‑
ze R s podvozkem vyšším o 4 cm 
by handicap smázla. U Tigera je 
otrava akorát zpočátku zmíněné 
vypínání ABS – na to, že ve ver‑
zi XC má umět i terén, je vypnutí 
antidepresivního brzdového sys‑
tému prostě zdlouhavé.

hrabat či nehrabat?
Projev agregátu Tigera ve smys‑
lu přenosu vibrací a hrubosti do 
řídítek a stupaček i zbytku stro‑
je připomíná elektromotor. Ma‑
šina je nesmírně jemná, řekl 
bych až něžná. Zbytečně nehra‑
be, není důvod. Do driftu musí‑
te chtít, plynová rukojeť dávkuje 
jemně a není přecitlivělá, takže 
vám mašina na každém hrbolu 
s jemným rozhrkáním pravého 
zápěstí nerozeštěká motor jako 
čivava se škytavkou. Pokud ale 
motor vytočíte, začíná se chovat, 
řekl bych, jako čtyřválec – roz‑
hodně nemá typický projev kla‑
sických původních devítistov‑
kových triumpháckých motorů. 
Prostě se naštve a umí vyletět do 
otáček i na těžší kvalt tak rych‑
le, že vám zadek mašiny ustřelí 
na stranu dřív, než vám tato sku‑
tečnost stačí dojít. Stačí ale chví‑
le zvyku a chování motoru ocení‑
te – buď využíváte jemný spodek 

i na velmi pomalou jízdu (kterou 
Adventure bez otravného spoj‑
čení bez hrabání prostě neumí), 
nebo volíte otáčky kolem 6000 
a výš, a pak se dějí se zadkem 
stroje a létajícími kameny vel‑
ké věci. Tiger vás nepohltí pře‑
mýšlením nad plynovou rukoje‑
tí jako KTM. Dovolí vám užívat 
si lehkosti a obratnosti podvozku 
a nebojí se ani skoků větších, než 
zvládlo KTM. 

Adventure byl ze začátku z hle‑
diska jízdních vlastností a výko‑
nu modla. Nebylo nic lepšího. 
Jenže jelikož je Adventure dra‑
há motorka a mnoho movitých 
klientů (záměrně používám toto 
slovo) si Adventure pořizovalo 
víceméně z prestižních důvodů 
(stejně jako BMW R 1200 GS), 
výrobce se přizpůsobil častému 
volání po snížení výšky. Několi‑
krát se tak během výroby snižo‑
valo sedlo, a poslední dva roční‑
ky měly v obou verzích snížený 
podvozek (u standardu jasně, 
ale proč u verze R?). Před elek‑
tronikou vybavenými konku‑
renty neobstojí nyní 990 Adven‑
ture ve srovnání právě proto, že 
elektroniku nemá, a v terénu je  
Triumph Tiger 800 XC minimál‑
ně na stejné úrovni.

Mně osobně 800 XC ohrom‑
ně sedl, překvapil a byl pro mě 
z novinářského hlediska největ‑
ší bombou sezóny. Totálně dual 
sportovní moderní lehké výkon‑
né enduro. 

Motocykly do testu zapůjčily 
ktM Cee a triumph Praha.

inzerce

ktM 990 Adventure 2012

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V75°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
101 × 62,4 mm, kompresní poměr 11,5:1, 
vstřikování paliva Keihin, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: ocelový příhradový rám, vpředu 
USD vidlice WP ∅ 48 mm, zdvih 210 mm, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s centrálním 
tlumičem WP bez pákoví, zdvih 210 mm, 
obojí plně nastavitelné, brzdy Brembo 
s vypínatelným ABS Bosch vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, dvoupístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 240 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu vpředu 90/90-21, vzadu 150/70R18, 
vyplétané ráfky 2,15“/4,25“

Parametry: sedlo 860 mm, rozvor  
1570 mm, úhel řízení 26,6°, světlá výška  
261 mm, nádrž 19,5 l (4 l rezerva)
* testované provedení s doplňky PowerParts: 
koncovky Akrapovič, Rally stupačky, 
ergonomické sedlo, velké plexi, oranžové 
krytky nádob brzdové a spojkové kapaliny, 
držáky kufrů, přídavná světla, záslepky čepu 
kyvné vidlice

Objem 999 cm3

Výkon 85 kW/115 k@8750

Točivý moment 100 Nm@6750

Hmotnost 209,5 kg (bez paliva)

Cena  305 000 kč 

 (testované provedení* 372 191 Kč)

teChNiCké údAje
triumph tiger 800 XC

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový tříválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
74 × 61,9 mm, kompresní poměr 12:1, 
vícebodové sekvenční vstřikování paliva, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: příhradový ocelový rám, vpředu 
nenastavitelná USD vidlice Showa  
∅ 45 mm, zdvih 220 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s centrálním tlumičem Showa, 
zdvih 215 mm, hydraulicky kolečkem 
nastavitelné předpětí, brzdy Nissin 
s vypínatelným ABS vpředu 2 kotouče  
∅ 308 mm, dvoupístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 255 mm, dvoupístkový třmen 
Nissin, pneu vpředu 90/90-21, vzadu 
150/70-18

Parametry: délka 2215 mm, výška  
1390 mm, šířka 865 mm, sedlo 845 mm, 
rozvor 1568 mm, úhel řízení 23,1°, stopa 
91,1 mm, nádrž 19 l, olejová náplň 3,7 l

Objem 799 cm3

Výkon 70 kW/95 k@9300

Točivý moment 79 Nm@7850

Hmotnost 215 kg (provozní)

Cena  10 680 eur (cca 270 000 Kč)

teChNiCké údAje

PŘÍŠtĚ V testu
Zajímá vás, která ze současných motorek jede nejvíc? Která má nejbrutálnější ak-
celeraci? My jsme to taky chtěli vědět, a tak jsme proti sobě postavili BMW S 1000 
RR, Kawasaki ZZR1400 a Yamahu Vmax. Tipnete si vítěze? Napište nám.


