
Kdyby motorky slavily narozeniny, 
měla by osmsetpadesátka letos 
na svém dortu devět svíček. 

Jenže mašiny narozky neslaví, takže 
dort nebude a i kdyby byl, stejně by 
ho neměl kdo sníst, protože s výrobou 
dvouválce je už pět let konec. Příchod 
TRX měl být spravedlivou pěstí, která 
zaútočí v řadách italských dvouválců, 
konkrétně byl úder směřován na solar 
modelu Ducati Supersport 900.

Sedlo pro otrlé
Na TRX jsem se těšil už od doby, kdy 

si ho Petr koupil a nebýt výletu mimo 
vozovku, svezl bych se na něm o něco 
dřív. Ale co, Yamaha je už spravená, 
Petrovi se silniční lišej taky uzdravil 
a před námi je hezký dvouválcový 
večer. Moje „tenkrát poprvé“ si odbý-
vám jako spolujezdec a musím říct, 
že jsem v životě zažil i pohodlnější 
sedačky. Tvrdý hranol potažený kůží 
a vysoko uložené stupačky nejsou 
na cestu kolem světa zrovna ideální, 
ale pár desítek kilometrů se v roli 
živého závaží vydržet dá, hlavně díky 
postranním madlům.

Dvouválec jako dvouválec, řekli si Japonci 
a místo aby si lámali hlavu nad stvoře-
ním véčkového motoru, zašli do skladu 
a vyhrabali motor z TDMky. S příhradovým 
rámem už bylo práce víc, ale svařit pár tru-
bek je v porovnání s konstrukcí agregátu 
přeci jen docela sranda.

„Skorovéčko“
Po cestě k Berounce projíždíme sérií 
krásných zatáček, které si přímo 
žádají zastavit a začít fotit. Když 
ukončuji Petrovo trápení - musel kvůli 
foto jezdit v kombinéze sem a tam 
jako cvičená opice - přichází zvrat. 
Ze sedla spolujezdce se přesouvám 
o patro níž. Pohodlí pořád nikde, ale 

na druhou stranu žádný nesnesitelný 
teror pozadí. První rychlost je dlouhá 
jak týden před výplatou, díky čemuž 
se na ní dá projet přes vesnici bez 
nutnosti řadit. Dostávám se za osadu, 
otáčím plyn, motor se s radostí probí-
rá a otáčky jdou nahoru. Do čtyř a půl 
tisíc jede mašina pěkně a důrazně, 
ale tvrdá reakce po překročení pěti 
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Co se týče životnosti, má osmset-
padesátka výhodu prověřeného 
motoru, který byl na scéně již 
několik let před jejím zrodem 
a za tu dobu se podařily vychytat 
mouchy. Po šesti tisících bys měl 
vyměnit hlavně olej a jeho filtr 
a další důležitý moment přichází ve 
24 tisících, kdy se na řadu dostává 
seřízení ventilových vůlí. Příznivce 
okruhových dnů bude zajímat 
několik možností, jak vyřešit pro-
blém přední měkké vidlice. První 
alternativou je výměna oleje za 
hustší s viskozitou 20w a dále se 
jako možnost nabízí výměna pružin 
za tvrdší (kolem 4000 Kč). Lepší 
vedení předního kola zajistí i tak-
zvaný „emulátor“, což je doplněk 
mezi tlumič a pružinu, který přitvrdí 
útlum při stlačování, a to za cenu 
zhruba 7000 korun.

Pověst motocyklu

- útočil na Ducati Supersport 900
- řadový dvouválec se poprvé obje-
vil v enduruSuperTenéré 750
- spolujezdec má tvrdé sedlo a vy-
soké stupačky
- dlouhá jednička
- příhradový rám je tuhý
- s laděnými výfuky krásně řve
- vidlici je dobré přitvrdit, nejlépe 
výměnou pružin a hustším olejem

Orientační ceny 
náhradních dílů

vzduchový filtr  750,-Kč
svíčka  300,-Kč
baterie (gelová)  3500,-Kč
brzdové destičky přední/zadní 
  1000,-/ 900 ,-Kč
řetězové kolečko/rozeta  
 2300,-/2000,- Kč

Technická data Yamaha  
 TRX 850
motor	 	čtyřdobý	kapalinou 
		chlazený	řadový	dvouválec,	DOHC/5
objem		 849	cm3

vrtání	x	zdvih:		89,5	x	67,5	mm
výkon			62	kW(83k)/7500	ot./min.
točivý	moment		87	Nm/6000	ot./min.
kompresní	poměr		 10,5:1
startér	 	elektrický	
převodovka		 pětistupňová
rozvor		 1435	mm
brzdy	vpředu		2	kotouče	Ø 298	mm, 
	 	čtyřpístkové	třmeny
vzadu		 1	kotouč	Ø 245	mm,	 
	 dvoupístkový	třmen
výška	sedla		 780	mm
suchá	hmotnost		 190	kg
nádrž/rezerva		 18/3,5	l
cena		120	-1450	tisíc	Kč	(r.97	-	99)

tisíc mě překvapuje. Až do začátku 
červené dimenze se dodávka síly 
na zadní kolo neztenčuje, při dalším 
držení rukojeti na dorazu ale přichází 
omezovač a následné spěšné hledání 
dalšího kvaltu.

Továrna na decibely
Rovinka končí a stáčející se svodidla 

naznačují ostrou pravou a tím pádem 
i konec rychlostních rekordů. Jdu 
rychle na brzdy, třmeny se s chutí 
zahryzávají do všech tří kotoučů 
a i když jim chybí trochu superbikové 
ostrosti, síly mají dostatek. Levá noha 
řadí o dvě rychlosti dolů, aby otáčky 
zůstaly nad 5tisíci a motorka se i díky 
širším řídítkům povolně sklání. Plyn, 

dunění, rychlost nahoru a průjezd 
další zatáčkou naznačuje, kde se 
TRXu líbí. Příhrada z trubek ukazuje, 
co znamená tuhost a spolu s dalšími 
díly podvozku dovoluje hodně rychlé 
průjezdy, ve kterých stroj přesně 
drží stopu. Jediné, co může být při 
„střelbě“ na škodu, je přední vidlice. Ta 
se i při maximálním přitvrzení netváří 

moc suverénně a TRX 
se začíná v rychlých 
zatáčkách kroutit. Nedá 
mi, abych se nezmínil 
o zvuku, jaký se z dvou-
válce začne ozývat po vý-
měně sériových tlumičů za 
laděné. V případě motorky 
na fotkách jde o něco 
mezi otevřenou Ducati 
a závodním jednoválco-
vým Rudgem z třicátých 
let, zjednodušeně řečeno 
– neopakovatelně krásný 
řev.
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