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Jestli je nějaký motocykl, na 
který si vždycky rád sednu, 
tak je to právě některý ze zá-
stupců nové série Bonnevil-

lů nazývané celosvětově „New 
Bonneville“. Tahle replika kla-

sických strojů z padesátých a še-
desátých let byla vymyšlena a vy-
robena s takovým citem, že i můj 
soused, dlouholetý majitel Nor-
tonu ES2, mi odmítal uvěřit, že 
jde o motocykl, jehož historie se 
začala psát až v roce 2001.

Na konci devadesátých let 
Triumph vycítil, že je tu obrov-
ská díra na trhu s klasickými 
motocykly. Se stroji pro lidi, kte-
ří neprahnou po technické do-
konalosti a přetočených, překo-

ňovaných motorech, ale chtějí se 
pouze příjemně povozit na krás-
ném motocyklu. Díky britské 
značce Triumph dokonce svým 
způsobem exkluzivním.

Ovšem inženýři Triumphu šli 
ještě dál. Nestačilo jim jen udělat 
jakousi variaci na staré časy. Po-
kusili se okopírovat padesát let 
staré Bonnevilly co nejdokonaleji. 
A to včetně designu motoru, čímž 
si Triumph otevřel cestu k další 
skupině zákazníků. K lidem, kte-
ří toužili vlastnit nějakého mo-
tocyklového veterána a jezdit na 
něm, ale vůbec nerozuměli moto-
rům, údržbě a renovacím. Právě ti 
z nové série Bonnevillů, která do-
dnes obsahuje ještě sportovnější 
a výkonnější verzi Thruxton a „re-
tro-enduro“ Scrambler, jásali.

New Bonneville byl představen 
v roce 2001 a už v roce 2002 se 
jely na Bonnevillech a Thruxto-
nech první pohárové závody ne-

jen v USA, ale i v několika zemích 
Evropy. Závody pro ty, kterým 
plasty a USD vidlice nic neříkají, 
ale na „drcení“ opravdových vete-
ránů už neměli čas a peníze.

Všechno z plechu
Nový Bonneville přežije snad 
všechno. Je to nádherný a nadča-
sový motocykl jednoduché kon-
strukce se vzduchem chlazeným 
dvouválcem, u kterého se hrálo 
především na vzhled, spolehlivost 
a charakter. Všechno je z poctivého 
plechu a kovů, kterými se rozhod-
ně nešetřilo. Proto také Bonneville 
i bez náplní váží přes 200 kg.

Všechno je robustní a spí-
še předimenzované. Proto Bo-
ník nevyžaduje nějakou zvlášt-
ní péči a údržbu. Je to motocykl 
určený ke každodennímu užívá-
ní, ale zároveň se s ním nemusíte 
bát vyrazit i na dlouhou dovole-
nou prakticky kamkoliv. Motoru 

nevadí ani podmínky panující 
třeba na Elefantech, ani španěl-
ské vedro se 45 °C ve stínu. Kdy-
bych neměřil 193 cm, určitě bych 
si místo jeho obrovského před-
chůdce Triumphu Thunderbird 
Sport koupil jako stroj do nepo-
hody nového Bonnevilla.

Jako za starých časů
Jízda na Bonnevillu je zážitek. Do-
konce si myslím, že by to byl vel-
ký zážitek právě pro ty, kteří sedlají 
moderní superbiky a supersporty. 
K dokonalé iluzi veterána totiž 
chybí Boníkovi pouze nožní start-
páka. Když jej dovybavíte nějaký-
mi otevřenými výfuky, máte pocit, 
že jste se přenesli o těch třicet, čty-
řicet let zpět. Dvouválec příjemně 
duní a v rozumném množství cí-
títe i nezbytné vibrace. Motorka 
rozhodně není nepoddajná, ale 
všechno na ní chodí přeci jen troš-
ku ztuha a prostě postaru. Spojka, 
řazení, plyn...

Když se však rozjedete, zjis-
títe, že se i pro Bonnevilla píše 
21. století. Podvozek se chová 
celkem moderně a motor vám 
prakticky ihned dokazuje, že na 
to, abyste se příjemně a svižně 
svezli, nemusí mít hodnota vý-
konu třímístné číslo. To je tře-
ba jeden z hlavních rozdílů, proč 
si raději připlatit a koupit New 
Bonnevilla namísto Royal Enfiel- 
du, který je pro Boníka jedním 
z konkurentů na trhu. V zatáč-
kách a na brzdách je pak Bon-
neville jasnou jedničkou.

Takže podtrženo – sečteno. 
Pokud nemáte vyhraněný styl 
motorky a líbí se vám spíše klasi-
ka, která v tomto případě oprav-
du nestárne, běžte a kupte si Bon-
nevilla. Klidně staršího, protože 
u těchto motocyklů nijak mar-
kantně nerozhoduje, jestli jsou 
staré čtyři, nebo osm let. Je to ne-
skutečný dříč, který dokáže své-
mu majiteli vykonat velkou služ-
bu. A navíc – jeho vzhled vás 
nikdy neomrzí. Triumph Bon-
neville je konečně zase jedním 
z motocyklů, které mají duši. 
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Absolutní klasika 
evropské školy

Motocykl, který 
vás přežije

Jeho lordstvo Bonneville

V roce 2000 začala sílit vlna retra snad ve všech 
odvětvích lidské činnosti. Triumph v té době 
přišel se zdařilým remakem na jeden ze svých 
nejúspěšnějších modelů všech dob, Bonneville 
T120 z roku 1959, a takřka okamžitě ovládl trh 
s klasickými motocykly.

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Matěj Třešňák
fotograf a externí spolupracovník ČMN

Bonneville T100 pro mě byla jasná volba. 
Stejně jako pro každého, kdo chce klasiku 
nebo dokonce veterána, který parádně 
vypadá, ale funguje, jede, brzdí a slou-
ží jako každá jiná moderní motorka. Můj 
Boník je rok výroby 2005 dovezený ze Stá-
tů a nemám s ním vůbec žádný problém. 
Jediné, co mi občas udělá, je to, že mi při 
volnoběhu na nízké otáčky chcípne. Ale za 
to nemůže motorka, ale původní majitel, 
který na ni instaloval otevřené výfukové 
koncovky a „dolaďoval“ k nim i karburá-
tory, což se mu tak úplně nezadařilo, a mě 
to teď občas potrápí. Jediná konstrukční 
záležitost, která mi na novém Bonnevillu 
vadí, je velmi malá cestovní rychlost. Ve 

standardním provedení je to něco kolem 
120 km/h. Proto jsem si dokoupil na vý-
stup z převodovky o dva zuby větší pas-
torek, abych ve vyšších rychlostech neměl 
pocit, že ten motor zbytečně honím ve vy-
sokých otáčkách. Vylepšilo se to, ale občas 
se nachytám, že tam hledám šestku. Ta by 
se hodila!
New Bonneville se úžasně upravuje a ladí. 
Dělá se na něj spousta doplňků a tuningo-
vých dílů, kterými z něj můžete udělat buď 
ostře se tvářící závoďák, stylový café racer, 
nebo motocykl, který vypadá, že sjel z vý-
robní linky v roce 1958. Některé základní 
stavební komponenty však měnit nedo-
poručuju. Třeba řídítka. Vyzkoušel jsem 
už čtyři různé varianty a nakonec jsem se 
vrátil k těm původním, protože jsou stejně 
nejpohodlnější.

Pohled maJitele

Petr Čepiel 
mechanik, Triumph Olomouc

Nejlépe problémy s novými Bonnevilly asi 
vyjádřil náš šéf, který s úsměvem na rtu 
říkal: „Jak na sviňu se na tom nic nesere.“ 
A měl pravdu. Bonnevillů jsme už proda-
li skoro šedesát kousků a máme tu zákaz-
níky, kteří už na nich mají nalítáno přes 
70 000 km a nic. Prostě žádný problém. 
Ty motorky vydrží snad všechno. Nemlu-

vě o tom, že i materiál u těchto strojů 
jako by trpěl jakýmsi syndromem poma-
lého stárnutí. Gumy je třeba měnit třeba 
až ve 25 000 km, řetězové sady měníme 
až v 50 000. Co se pravidelného servisu 
týče, tak olej, filtr a svíčky se mění vždy 
po 10 000 km, první seřízení ventilů se 
dělá ve 20 000 km. Bonneville je opravdu 
velmi dobře vymyšlený i vyrobený držák, 
který se prostě povedl, a proto se vyrábí 
dodnes prakticky bez úprav.

interValy a Problémy

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2001 - současnost

Cena: od 85 000 Kč

hodnocení

2001 představení zbrusu nového Triumphu 790 Bonneville vyrobeného v Hinckley
2002 do výroby a prodeje se oficiálně dostává silnější verze Bonnevillu s motorem 
 o objemu 865 cm3 označená jako T100
2007 od tohoto roku se vyrábí už pouze verze s motorem 865 cm3

2008 dvojici karburátorů nuceně nahrazuje elektronické vstřikování ukryté v prázdných 
 tělech karburátorů
2009 litá šestipaprsková kola namísto vyplétaných

historie

technické údaJe

triumph bonneville t100
Objem   865 cm3

Výkon 62k@7400

Točivý moment   60 nm@3500

Hmotnost 205 kg (bez náplní)

Spotřeba   +/- 6 l/100 km

Motor: čtyřdobý, vzduchem a olejem 
chlazený řadový dvouválec, DOHC,  
vrtání × zdvih 86 × 68 mm, kompresní 
poměr 9,2:1, dva karburátory Keihin, 
elektrický startér, pětistupňová 
převodovka

Podvozek: kolébkový rám svařený 
z ocelových trubek, vpředu klasická 
vidlice, vzadu ocelová kyvná vidlice na 
dvou tlumičích, brzdy vpředu kotouč  
∅ 310 mm, dvoupístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 255 mm, jednopístkový 
třmen, pneu vpředu 100/90R19, vzadu 
130/80R17

Rozměry: výška sedla 775 mm, rozvor 
1493 mm, nádrž 16 l

Pokud nejste 
basketbalisti, nabízí 
Bonneville příjemné 

cestování i ve dvou

Díky tomu, že má 
i motor starý kabát, rok 
výroby na první pohled 
nepoznáte                                      


