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Tohle je zatím poslední va-
riace na téma britsko-ně-
mecké řevnivosti, která se 
táhne již odnepaměti. Je-

likož žijeme v moderním svě-
tě, souboje se omezily třeba na 
fotbal, anebo právě na motor-
ky. Obě značky zažily svá silná 
i slabší období a momentálně 
je to bezesporu BMW, kdo je na 
koni. Největší evropský výrobce 
s produkcí přes 100 tisíc kusů, 
kde pětadvacet tisíc tvoří legen-
da zvaná Boxer GS.

Jenže Triumph loni přišel 
se strojem, který šéfovi BMW 
Hendriku von Künheimovi ur-
čitě způsobil ošklivou žaludeční 
nevolnost. Tigerem 800 namíře-
ným zcela jednoznačně proti ně-
meckým F 800 GS, v offroadové 
verzi XC dokonce ještě zlomy-
slně vybaveným zobákem před 
světlem přesně ve stylu BMW. 
Před pár sty lety by to byla pre-
parovaná lebka nepřítele, dnes 

blatník, smysl však zůstává po-
řád stejný.

Bylo jasné, že tohle byla jen 
předehra. Ta hlavní řežba na-
stává teď. Přichází Tiger Explo-
rer a na souboj vyzývá samotné-
ho krále. Já jsem ve Španělsku 
zjišťoval, jaké jsou jeho šance na 
úspěch.

Lité ráfky? Snesou dost…
Nechci vás mořit detaily, ale pár 
technických zajímavostí si neod-
pustím. Zbrusu nový motor ne-
sdílí jedinou součástku s žádným 
jiným agregátem Triumphu a byl 
konstruován tak, aby měl co nej-
méně vnějších olejových a vod-
ních trubiček, aby při případném 
pádu byly škody co nejmen-
ší. Olejové trysky namířené na 
písty jsou tu kvůli výdrži, vel-
ký 950wattový(!) alternátor zase 
pro všechna cestovatelská zaří-
zení. Je schován za válci a má na 
sobě volnoběžku, takže se točí, 
i když prudce zavřete plyn (máte 
pořád dost napětí a šetří to lo-
žiska). Místo alternátoru je na 
klikovce vlevo externí setrvač-
ník pro hladký chod v nízkých 
rychlostech a abyste i takhle vel-

ký motor s kompresí 11:1 nastar-
tovali třeba po několika týdnech 
odstávky, je tu 18ampérhodino-
vý akumulátor.

Rám je triumphí klasika tva-
rem i materiálem, nastavitelné 
sedlo z 3D materiálu původně 
z lékařského prostředí. Spojku 
ovládáte hydraulicky, kardan má 
torzní tlumič kvůli hladkosti zá-
běru, kyvka díky paralelogramo-
vé konstrukci nejančí při přidá-
ní/ubrání plynu nahoru a dolů 
a zadní centrální tlumič je dobře 
zakryt proti blátu.

Ráfky jsou překvapivě pouze 
lité, dráťáky nenajdete ani v na-

bídce příslušenství. V zemích, 
kde se dá očekávat serióz-

ní off-roadové nasazení 
(USA, Jižní Afrika, 

Austrálie…) by to 
mohlo být bráno 

jako nedostatek, 
nicméně podle 

Simona Warbur-
tona by to nemělo 

být tak žhavé: „Ex-
plorer není skutečný 

off-road a myslíme si, že 
ho většina zákazníků vy-

táhne maximálně na pol-
ňačku. Ovšem dělali jsme 

i pár extrémních testů, aby-
chom si byli jisti, že motorka vy-
drží i brutální zacházení.“ V těch 
testech byl i skok ze 4,5metrové 
rampy na asfalt a jak jsme viděli 
na videu, obě kola tvrdé přistá-
ní přežila. Někteří konkurenti si 
prý tak dobře nevedli.

Důraz na kvalitu a detaily
Drsňácký vzhled Exploreru má 
na svědomí firma Xenophya 
Design a podobnost s osmistov-
kovým Tigerem je záměrná, 
světlomety jsou dokonce úpl-
ně stejné. Patrný je velký důraz 
na kvalitu komponentů, kde to 
šlo, použil se hliník místo plas-
tu nebo oceli, a nechybí provo-
kativní zoban à la BMW. Ten 
prý byl ale přidán až později, to 
když se potvrdilo, že má přízni-
vý aerodynamický vliv na stabi-
litu. Plexi je snadno nastavitel-
né do pěti poloh, ovšem musíte 
zastavit, a v nabídce příslušen-
ství, která už nyní zahrnuje sluš-
ných 37 položek, je i plégo vyšší 
o 50 mm.

I s tím nízkým je ale Explo-
rer jednoznačně kus motorky, 
zejména když ho obložíte kuf-
ry. S plnou polní váží 259 kilo, 
což člověku klidu nepřidá, ale 
jakmile se nalodíte a usalašíte se 
na dobře tvarovaném a rozumně 
měkkém sedle, přijde vám, jako 
by se scvrkl. Uvědomíte si, že 
sedíte v motorce, ne na ní, a že 
sedlo i nádrž jsou vlastně doce-
la úzké, takže dosáhnete dob-
ře na zem a motorku dokážete 
i lépe kontrolovat při jízdě. Cítí-
te se mnohem víc součástí stroje 
než na konkurenčních motocy-
klech v čele s BMW – zase se mi 
nevyplatilo soudit knihu podle 
obalu.

Řadit je zbytečné
Už sériový výfuk má krásný 
zvuk, natož pak koncovka Ar-
row, již měl můj testovací stroj. 
Díky obrovskému krouťáku si 
ten zvouček užíváte při jízdě už 
od neuvěřitelných 1500 otáček 
na šestku! Aby ne, když 100 Nm 
je k dispozici od dvou tisíc do 
konečných devíti a půl. Žádné 
zaškytání, žádný randál z převo-
dů, žádný důvod sahat na jinak 
lehoučce jdoucí spojku, prostě 
dáte plyn a jedete. Jako u všech 
tříválců, i tady je průběh výko-
nu naprosto lineární, takže se ani 
nenadějete a jste v omezovači.

Když budete motor držet 
mezi 4500 až 8000 otáček, do-
čkáte se skutečně tvrdé akcele-
race. Ale tříválec je tak pruž-
ný, že je to zbytečné, takže se 
za chvíli vykašlete na nějaké 
řazení (mimochodem po Tige-
ru 800 druhý Triumph s koneč-
ně dobrou převodovkou), něco 
tam necháte a vezete se. To 
„něco“ nejspíš bude trojka, kte-
rá je skutečně univerzální, ji-
nak také budete používat často 
šestku, to když se dostanete na 
dálnici. Při 6000 otáčkách po-
tom pofrčíte sto šedesát (tem-
pomátek, pohodička…) a kdy-
byste jó pospíchali, můžete 
přidat až na elektronicky ome-
zených 220. Ani při této rych-
losti se ale nedočkáte žádného 
vlnění, kroucení či podobných 
nevychovaností.

Širší gumu a lepší brzdy
Na motorku s tak dlouhým roz-
vorem se Explorer ovládá dobře 
a také tlumiče od Kayaby fungu-
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Schovejte děti, zavřete okenice, utečte do sklepa. Venku duní země, 
schyluje se k bitvě. Žádná lokální potyčka na okraji trhu, ale duel 
v centru nejdůležitějšího segmentu. O trůn se přijíždí bít nový 
Triumph Tiger Explorer a čiší z něj síla a odhodlání.

Vyzyvatel přichází

„TahLE moTorka jE poSTavEna proTi GS“
„Když jsme začali vyvíjet 
právoplatného konkuren-
ta BMW R 1200 GS, mě-
řítka v kategorii, která je 
momentálně nejvíce ros-
toucím segmentem na 
trhu, určili jsme si konkrét-
ní prvky, které náš moto-
cykl bezpodmínečně musí 
mít. Předně to musel být 
tříválec – je to Triumph, tak 
co jiného? – a abychom jej 
mohli prezentovat jako al-
ternativu k BMW, stanovi-
li jsme si minimální výkon 

130 koní. Na to jsme museli vyvinout úplně nový 
motor, nejen předělat stávající 1050. Klíčovými 
termíny byly odolnost a kvalita, stejně jako špič-
kový krouťák a výkon. A chtěli jsme také servisní 
intervaly 16 000 km proti bavorským deseti ti-
sícům. Jednoznačným požadavkem byl kardan, 
nutností potom elektronický plyn, s kterým mo-
torka splní normu Euro 4, a chtěli jsme i tempo-
mat a kontrolu trakce – to vše poprvé na Trium-
phu. Potřebovali jsme také pořádný alternátor, 
který by utáhl všechny ty cestovatelské serepe-
tičky, jako GPS, nabíječku na mobil, světla, vy-
hřívané gripy a sedlo atd. Plus motorka měla 
být pohodlná a snadno ovladatelná také při provozu ve 
dvou, s intuitivním a precizním řízením, a s ABS ve stan-

dardní výbavě. A na všech trzích v porovnání s ábéesko-
vým R 1200 GS minimálně o 3 % levnější. Tak jsme ji ta-
kovou udělali.“

Simon Warburton
produktový manažer  
a šéf vývoje Triumphu

Tříválec. Co jiného v Triumphu, že?

Seznam příplatkové 
výbavy je už od 
začátku obsáhlý
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jí na nerovnostech slušně. Široká 
(konkrétně 885 mm) řídítka dá-
vají dobrou páku na přehazová-
ní motorky v esíčkách a na této 
hravé ovladatelnosti má svůj po-
díl i úzká 150mm guma.

Jenže je to vždycky něco za 
něco. Řídítka na testovaném 
stroji byla až trapně daleko od 
těla, takže i při svých více než 
180 cm jsem se k nim musel po-
někud nepřirozeně natahovat. 
Naštěstí jsou nastavitelná. Stu-
pačky naopak jsou umístěny pří-
jemně nízko, nicméně poté, co 
jsem si jimi párkrát škrtl o zem, 
jsem pro jistotu zastavil a zkon-
troloval zadní gumu. A ta mě 
poněkud šokovala, neboť byla 
ojetá až úplně na kraj. Ještě kou-
sek a byl jsem mimo dezén, jako 
se to stalo hned třem kolegům 
v naší skupině – i se zapnutou 
kontrolou trakce si střihli ma-
sivní smykovačku. Za jedním 
jsem dokonce jel, když přece-
nil schopnosti zadní Metzelerky 
a nechal se unést ovladatelností 
Exploreru. Tahle motorka by si 
zasloužila širší gumu.

Když už jsme u stížností, 
Triumph by také měl posílit 
přední brzdu. Ač má velké ko-
touče a čtyřpístkové třmeny, její 
účinek není takový, jaký bych 
na 260 kilo těžký cesťák čekal. 
Skutečně musíte za páčku za-
brat a dupnout na zadek, abyste 
zastavili, a když jsem si Simonu 
Warburtonovi na toto stěžoval, 
řekl mi, že brzdy byly nastaveny 
s ohledem na použití v terénu. 

Vzhledem k tomu, že sám tvrdí, 
že tohle není skutečný off-road, 
mi tato filozofie nějak nesedí.

Dobře naladěná elektronika
Off-road jsme samozřejmě také 
vyzkoušeli. Tady se ukázalo, že 
lehoučce jdoucí plynová rukojeť, 
která je fajn na asfaltu, v terénu 
reaguje až příliš citlivě, ačkoli se 
zase musí uznat, že s kontrolou 
trakce nastavenou na dvojku (ze 
dvou možných, žádná italská os-
mistupňová škála, kde jsou stej-
ně aspoň tři polohy naprosto ne-
použitelné) se žádného rodea bát 
nemusíte. Zkusil jsem TC i vy-
pnout, ale s ní mi motorka přišla 
ovladatelnější než bez.

Level One je důraznější a lep-
ší na asfalt, hlavně na ten zaprá-
šený, jaký jsme měli my v Sierra 
Nevada, kde ještě dva týdny před 
naší návštěvou ležel sníh. Když 
jsem si ověřil, jak efektivně do-
káže elektronika udržet obě kola 
v lajně, letěli jsme v horách až 
nečekaně svižně. Akorát blikají-
cí kontrolka mi dávala vědět, že 
se něco děje, jinak žádné škubání 
či tak podobně. Cítíte, že kolo za-
číná ujíždět, ale než stačíte sami 
cokoli podniknout, vše se zase 
automaticky srovná. Efektivní, 
dobře namapovaný systém.

remíza?
Nový Triumph Tiger Explorer 
(taky nechápete, proč mu dali 
tak dlouhé jméno, když mu stej-
ně každý bude říkat jenom Ex-
plorer?) je velká, rychlá a poho-

dlná motorka, která je zábavná 
na silnici díky svému silnému, 
turbínově hladkému a sexy zně-
jícímu tříválcovému motoru. Ať 
máte v plánu přejíždět kontinen-
ty, nebo se jen tak poflakovat po 
okolí, bude to pro vás dobrá vol-
ba a je to každopádně seriózní 
soupeř božskému GS. O těchto 
dvou strojích přemýšlejte jako 
o Spitfiru proti Messerschmidtu, 
oba měly své silné a slabé strán-
ky. Triumph působí více jako 
normální motorka, je lepší na 
asfaltu, zatímco BMW má sku-
tečný terénní potenciál – přeci 
jen je o třicet kilo lehčí. Brit za-
sazuje Němci ránu svým moto-
rem, jehož výkonům se ctihodný 
vzducháč boxer nemůže rovnat, 
a ten zase kontruje mnohem 
lepšími brzdami, takže nakonec 
zase skončíme u osobních pre-
ferencí, co dalšího máte v garáži 
a kterého dealera máte blíž. Tak-
že plichta? Hm, to pro Explorera 
není špatný výsledek. 
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Tříválec táhne už 
od 1500 otáček

Velký a těžký, ale 
jen na místě

Ovladatelný, až 
zadní guma nestačí

Triumph Tiger Explorer

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový tříválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
85 × 71,4 mm, vstřikování ∅ 46 mm, 
elektronický plyn ride-by-wire, tempomat, 
kontrola trakce, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod kardanem

Podvozek: ocelový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Kayaba ∅ 46 mm, 
zdvih 190 mm, nastavitelné předpětí, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem Kayaba, zdvih 194 mm, 
nastavitelné předpětí a odskok, brzdy 
Nissin s vypínatelným ABS vpředu  
2 kotouče ∅ 305 mm, čtyřpístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 282 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Metzeler 
Tourance EXP vpředu 110/80R19, vzadu 
150/70R17, lité ráfky 2,50“/4,00“

Rozměry: délka 2248 mm, šířka 885 mm, 
výška 1410 mm, sedlo 840/860 mm,  
rozvor 1530 mm, úhel řízení 23,9°, stopa  
105,5 mm, nádrž 20 l, olejová náplň 4 l

Objem 1215 cm3

Výkon 101 kW/137 k@9300

Točivý moment 121 nm@6400

Hmotnost 259 kg (provozní)

Cena 13 760 Eur (cca 350 000 Kč)

TEchnické úDajE

Přístrojovka ctí 
ducha značky

Přední brzda by mohla být silnější

Explorer je velká motorka nabízená v decentních barvách

Největší z Tygrů je na asfaltu tak dobře ovladatelný 
a důvěryhodný, že zadní gumu snadno dostanete do úzkých


