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Nový Thunderbird Storm 
je největší dvouválec 
značky. To je dobrá 
zpráva. Ale ještě lepší 

zpráva je, že Storm je zároveň 
prvním z připravované řady 
čtyř cruiserů, poháněných tím-
to velkým řadovým dvouvál-
cem, které mají v různých va- 
riantách zalepit prodejní pro-
pady britské značky po kata-
strofickém 40% propadu pro-
dejů na americkém trhu v právě 
uplynulých letech. Ovšem ne-
předbíhejme.

Útok na Ameriku
John Bloor a jeho lidé v posled-
ní době skutečně dokázali not-
ně odkrojit z amerického trhu, 
na kterém hraje prim Harley- 
-Davidson, a to v době, kdy celá 
motocyklová Amerika v pod-
statě jen přešlapovala na mís-
tě. Původního T-Birda se ale 
ve Státech stejně podařilo pro-
dat jen 1254 kusů, což je asi jen 
polovina z objemu, který měl 
podle plánů dělat až 50 % pro-
dukce. To má teď změnit nový 
Thunderbird Storm, první mo-

del z připravované řady variant 
na téma dvouválcový řadový 
motor. Základní premisa je jas-
ná: o 6 % větší objem produku-
jící o 15 % větší výkon a o 7 % 
víc krouťáku. 

Tahle čísla se mi vynořova-
la z paměti, když jsem přeha-
zoval nohu přes nízké sedlo, 
abych následně sevřel širokou, 
zaoblenou, 21litrovou nádrž, 
která v pohodě umožňuje ve-
dení motorky koleny, tedy po-
kud to pevné, nízko položené 
stupačky dovolí. Stupačky ale 

nejsou vytrčené nijak dopředu 
a ve spojení s anatomicky dob-
ře vyřešenými řídítky umožňují 
uvolněný, pohodlný posaz. 

Pan Motor 
Pohodlná jízdní poloha je dob-
rá, ale skutečnou hvězdou no-
vého Triumphu je jeho kapali-
nou chlazený řadový dvouválec. 
Tenhle obr vám poskytne nepo-
rovnatelně víc nadšení než sério-
vý Thunderbird 1600. Díky dvě-
ma vyvažovacím hřídelům má 
i vcelku příjemné vibrace, které 

vám dají spíš požitky než podnět 
ke stížnosti.

Motor táhne čistě už od 1500 
otáček (jen 200 otáček nad vol-
noběhem!), a proto je snadné 
i příjemné jezdit na Stormu po-
malu. Projíždění alpských ser-
pentin je pak přímo neskuteč-
ně snadné, a to i přes poměrně 
dlouhý rozvor Stormu, čítající 
1615 milimetrů. Křivka točivé-
ho momentu vrcholí macatými 
156 newtonmetry při pouhých 
2950 otáčkách za minutu, což 
je hodnota pohříchu nesrov-
natelná s žádným jiným crui-
serem podobného objemu. Ale 
to vám může být jedno, protože 
jako já nakonec stejně skončíte 
tak, že budete řadit už ve 4500 
otáčkách, aniž by se vám vů-
bec chtělo prozkoumávat hor-
ní otáčkové krajiny, oblasti, kde 

výkonová křivka dosahuje 97 
koní. 

Přesazená klikovka
Zvuk paralelního twinu Stor-
ma má charakteru na rozdá-
vání. Částečně i díky poměrně 
hezkým „slashcut“ výfukům, 
ve kterých se kultivovaný vol-
noběh postupně mění na odu-
ševnělý řev, když otevřete plyn 
naplno. Optimální rychlost pro 
motor je tak 130 km/h, to je ru-
čička otáčkoměru zaparkovaná 
na 3500 otáčkách. A to je někde 
na půl cesty k červenému poli, 
takže stále máte obrovskou re-
zervu výkonu, pokud se roz-
hodnete Storma rozdráždit. Pak 
se z něj stane překvapivě dyna-
mický stroj, a to přesto, že se 
jeho váha pohybuje na té horší 
straně hodnoty 300, konkrétně 

skoro 340 kilo. Díky efektivní-
mu vyvažování jsou ale vibrace 
minimální při jakýchkoliv otáč-
kách motoru, i v blízkosti ome-
zovače, který vás odstřihne při 
6500 otáčkách.

Zajímavé je, že necítíte ani 
žádné to velkoobjemové mláce-
ní těžkých pístů, jako na mnoha 
jiných velkých dvouválcích, ta-
kové to „co rána, to dvacet met-
rů“. To je zase díky o 270 stupňů 
přesazené klice, která vám dává 
pocit, jako by tenhle motor byl 
véčko, a ne řaďák. Na minimum 
vibrací má ovšem vliv i fakt, že 
vývojový tým Triumphu při-
dal klikovce zhruba deset kilo 
váhy navíc, aby produkovala 
ještě víc momentu setrvačnos-
ti. Takže Thunderbird Storm na 
setrvačník... V praxi se to ale 
všechno promítá do neuvěři-
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TEST
Pokud jste na 
pochybách, jděte do 
většího motoru. To 
je axiom, který přijal 
Triumph za svůj, když 
ho aplikoval při vývoji 
Thunderbirda Storm 
1700. Dvouválcového 
Triumpha s dosud 
největším objemem 
motoru. 
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TEchnické ÚdAjE

Triumph Thunderbird 
Storm 1700

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
107,1 × 94,3 mm, klika přesazená  
o 270 stupňů, kompresní poměr 9,7:1, 
vícebodové sekvenční vstřikování paliva 
∅ 46 mm, šestistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod ozubeným řemenem

Podvozek: dvojitý kolébkový rám 
z ocelových trubek, vepředu nenastavitelná 
teleskopická vidlice Showa ∅ 47 mm, 
zdvih 120 mm, vzadu ocelová kyvná vidlice 
se dvěma tlumiči Showa, zdvih 95 mm, 
nastavitelné předpětí, brzdy na přání s ABS 
(příplatek 570 Eur), vpředu 2 kotouče  
∅ 310 mm, čtyřpístkové třmeny Nissin, 
vzadu kotouč ∅ 310 mm, dvoupístkový 
třmen Brembo, pneu vpředu 120/70R19, 
vzadu 200/50R17, lité ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2340 mm, výška 1120 mm, 
šířka 880 mm, výška sedla 700 mm, rozvor 
1615 mm, úhel řízení 32°, stopa 151 mm, 
nádrž 22 l, olejová náplň 4,2 l

Objem 1699 cm3

Výkon 72 kW 98 k@5200

Točivý moment 156 nm@2950

Hmotnost 339 kg (provozní)

Cena 14 260 Eur (cca 355 000 Kč)

Černé zlato

TriuMPh AMEricA & SPEEdMASTEr 2011
Kromě představení nového Storma, největšího dvouválce, jaký kdy 
tato anglická továrna vyrobila, Triumph také aktualizoval své dva „za-
čátečnické“ modely z opačného konce cruiser sektoru. Speedmastera 
a Americu pohání stejný vzduchem chlazený pětirychlostní DOHC os-
miventil o objemu 865 cm3, také vybavený onou 270stupňovou pře-
sazenou klikou, simulující projev véčkového motoru.

Černý Speedmaster
Oba modely jsou ve výrobě už pár let, a tak byly pro modelový roč-
ník 2011 revidovány, aby byly ještě přístupnější pro prvňáčky, pro 
nově příchozí do segmentu. Kromě toho změny sledovaly i větší in-
dividualizaci, větší rozestup obou modelů. Speedmaster byl tudíž 

ještě víc nachopperovaný, například větším 19palcovým předním 
kolem s hubenou 110 mm užovkou (dříve bylo kolo 18palcové), vy-
baveným pouze jedním 310mm kotoučem Sunstar, okusovaným 
pouze dvoupístkovým třmenem Nissin, jenž nahradil dvoukotou-
čovou brzdu předchůdce. Obě kola jsou nyní také pětipaprsková litá 
a nahrazují dřívější dráty. Jinak jsou tvarované i blatníky na obou 
koncích, podporující étos, že černá je nový chrom. Tahle hláška se 
ostatně podepsala i na spoustě dalších detailů, jako například na 
černých kluzácích nové 41mm přední vidlice, na černě natřeném 
motoru atd.
Ale hlavní změnou na Speedmasteru je úplně nová jízdní pozi-
ce. Sedlo je o plných 30 mm níž, takže je nyní jen 690 mm vyso-

ké, stupačky jsou šoupnuté o 39 mm víc dozadu a o 27 mm níž, 
úplně nová jsou také o 63 mm širší řídítka. Výsledkem je zcela jiná 
ergonomie, která bude určitě víc vyhovovat začínajícím jezdcům. 
Ovšem musím zároveň podotknout, že nižší stupačky teď daleko 
dříve dřou o asfalt, snad až příliš brzo, už při velmi mírném ná-
klonu, což může odradit začátečníky od zábavy v zatáčkách. Vlast-
ně mě napadá, že Speedmaster s revidovanou jízdní polohou teď 
bude daleko víc vyhovovat taky motorkářkám, i díky jinak přemís-
těnému bočnímu stojanu.

Easy America
Obdobné změny zaznamenal i druhý klasický, tradiční model Trium- 
phu, opticky těžší America s tlustými pneumatikami. I u ní byla 
jízdní pozice změněna, se stejnou výškou sedla 690 mm, i u ní se 
přesně stejně přestěhovaly stupačky jako na Speedmasteru. Řídít-
ka jsou o 37 mm níž a 20 mm blíž k jezdci, což vyvolává bezstarost-
nou jezdeckou pozici. A tudíž i America má obdobné problémy se 
světlou výškou a náklonem v zatáčkách.
Přední kolo ztloustlo, teď je to 16palcová 130/90, nahrazující úzkou 
gumičku 110/90-18 u předchozího modelu. Zda to bylo z důvodu 
stylingu či z důvodů dynamiky, to není jasné, ale výsledkem je bo-
hužel to, že nová tlustá přední pneumatika má teď mnohem menší 
cit pro to, co se děje pod ní.

Sedlo je 700 mm nízko. Když se o něj 
chcete opřít, musíte se ohnout

Cruiserovská klasika. Digitální 
čtverečky a barevná hudba by 
tu fakt vypadaly blbě
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telně plynulé jízdy, při které ani 
řazení nedělá větší neplechu. 
A mimochodem – šestistupňo-
vá převodovka Storma má mi-
nimálně o dva kvalty víc, než 
vůbec potřebujete.

Sto kilo sem, sto kilo tam
Thunderbird Storm patří ke 
cruiserům, které jezdí a záro-
veň se skvěle ovládají. Lví podíl 
na tom má geometrie podvozku 
a odpružení od Showy. Storm 
se cítí pohodlněji a na silnici 
samozřejměji než cokoli jiné-
ho v této třídě, a to navzdory 
tomu, že zadní pružicí jednot-
ky nejsou štelovatelné, vlastně 
s výjimkou pětipolohového na-
stavení předpětí pružin.

V rámci omezení světlé výš-
ky dané typicky nízkou stav-
bou cruiserů dává Storm klika-
té silničky takovým způsobem, 
že nechápete. Zvláště když víte, 
že geometrie řízení je vlastně 
hodně líná a navíc kombinova-
ná s poměrně dlouhým rozvo-
rem. A jen těžko se vám bude 

věřit, že ta motorka je tak těžká 
a tak dlouhá. Storm sedí dobře, 
řídí se dobře a přehazuje se ze 
strany na stranu v sérii zatáček 
s obratností, která popírá kon-
zervativní geometrii podvozku 
a vnucuje pocit, že ta motor-
ka váží o 100 kg míň, než kolik 
skutečně váží.

Spolujezdec je ovšem odsou-
zen k právu útrpnému na vytr-
čené minimalistické rohožce na 
zadním blatníku, což vylučuje 
jakékoliv dynamičtější manév-
ry bez jeho ztráty (spolujezdce 
ovšem, nikoli blatníku). Ale při 
jízdě sólo můžete jít na věc tvr-
dě, tři účinné kotoučové brzdy 
vás spolehlivě zastaví, navíc je 
můžete mít na přání doplněné 
i ABS systémem.

Takhle se na zrcátka musí
Přístrojovka na nádrži kombi-
nuje velký tachometr s malým 
otáčkoměrem, integrovaným 
do spodní části. Malý LCD dis-
plej nabízí denní počítadla kilo-
metrů, funkci DTE (vzdálenost 
do prázdné nádrže) a hodiny, 
vše přístupné prostřednictvím 
navigačního tlačítka na pravé 
rukojeti. Samočinně vypínatel-
né blinkry jsou samozřejmostí 
a chromovaná zrcátka, ta jsou 
doslova perfektní, s nulovými 
vibracemi, a vidíte v nich na-
prosto všechno za vámi, bez 
nutnosti uhýbat rameny. Tak-
hle se na zrcátka musí. 

Barva, jakou chcete
Storma můžete mít v jakékoli vaší 

oblíbené barvě, pokud je vaší ob-
líbenou barvou černá. Ano, ten-
hle Storm se veze na úplně stej-
né vlně jako řada Harleyů Dark 
Custom, jako H-D Nightster, 
Iron 888, Street Bob atd. Černý 
Storm je prostě zacílený na rela-
tivně mladé zákazníky, na ty, pro 
které je chrom už pasé a nuda, 
protože na jeho pucování je ško-
da leštěnky a času, který se jinak 
může věnovat ježdění.

Agresivní vzhled, obrovský 
motor, razantní styling, to je 
nový Storm. Je to zároveň ty-
pický Triumph – nesrovnatelný 
s ničím jiným na trhu. A ještě 
víc toho teprve přijde – klidně 
můžete považovat Storma za 
první varování Harley-David-
sonu! 
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Pohodlnější než cokoli 
jiného ve své třídě

Větší motor, 
větší zábava

Změn doznal 
i Speedmaster a AmericaTriumph Thunderbird Storm 1700

KOLIK VYDĚLÁVÁ TRIUMPH?
Zatímco konzumní chování občanů České, laskavou péčí české 
vlády totálně rozkradené republiky, trpící tím, že následky vláda 
opět laskavě vložila na bedra svých okradených občanů, se neu-
stále potýká s takzvaně „blbou náladou“, u Triumphu je situace 
daleko růžovější. 
Celková produkce této britské � rmy ve � skálním roce 2010 (čer-
venec 2009 až červen 2010) šla dolů jen minimálně – 45 501 
vyrobených strojů je jen o srandovních 1,5 % méně, než kolik 
Triumph vyrobil ve svém vůbec nejlepším, rekordním roce 2009, 
kdy vyrobil 46 225 kusů. Ještě líp to ale s Triumphem vypadá, 
když se podíváme na jeho podíl na celosvětovém trhu motocy-
klů nad 500 cm3, kde zvýšil svá předloňská 3,4 % na 4,8 % v roce 
2010. A to v době, kdy celý tento trh poklesl celkově o 18 %! 
Triumph letos dokonce předpovídá prolomení 50 000 hrani-

ce roční produkce, kdy má být vyrobeno 53 000 Triumphů ve 
všech pěti výrobních závodech (dva ve Velké Británii, tři v Thaj-
sku). Pokud k tomu opravdu dojde, bude to znamenat, že tahle 
soukromá � rma ve vlastnictví rodiny Bloorů dokázala více než 
zdvojnásobit svoji produkci za pouhých sedm let od roku 2004, 
kdy měla globální tržní podíl pouze 1,8 %.
Vás ale určitě zajímají peníze, prachy neboli šušně. Všechna ta 
předchozí čísla tedy znamenají, že obrat Triumphu vzrostl me-
ziročně o 3 %, z 303,8 milionů liber v roce 2009 na 312,4 mi-
lionů liber (cca 8,6 mld. Kč) v loňském roce, a provozní zisk stoupl 
ze 2,5 milionů liber na 15,1 milionu liber (téměř 420 000 000 
českých šušní). Zdá se, že přišel čas splacení obrovských � nanč-
ních částek, za které John Bloor v roce 1983 zakoupil zaniklou 
značku Triumph a výrobní práva na její motocykly. 

Storm dává klikaté silničky 
takovým způsobem, 
že nechápete

inzerce
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Podvozek je fajnový, 
ale největší hvězdou tohohle 
bijáku je stejně motor

Černá barva, dvě kulatá světla, 
velký motor – ne, tohle není 
motorka pro hodné kluky


